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 ييرعلا الأ ةيفأرهج ىلعم





 رابّصلادوجتجروتسلا

 يبرملأ طولا يفأرج ىلأعم

 ال دانا دلجملا

 يناثلاو لوالا ناباكلا





 متت ناس





 ءاضمعألا

 ىلا

 5 ةييفولا يتجوز

 :5م آم : نأ نم يننكم نم هريغو باتكلا اذه زجنأ ةقلملا لامعا ل

 .٠ مي دنسسم د 6-6 هت
 اىإ ا 9



 هل



 , هلك دكملا كلر 4 هلك ملا كل عدلا

 نطوللا ةز ماعم ةلطخاا د خفاونما ةقافكل 103 قه نسلم انهي امل

 يعيبطلا اهيبناج نم ةيسرئرلا ةيفارغجلا هملاعم لوانتت « يبرعلا
 نأ يف ةديعب تاونس ذنم ةبغرلا ينتفغشت دق تناكو .يرشبلاو

 هفضل لوانعي ضرما كارلا هنا كاف لس اك
 ةيماعتسلا دةودحلا اهتمتسك ناو ء 5 ريضتملا اهتينضصخما اهل ء ةنحوك

 . ماسسقأ ىلا

 تادلجم ةتس يف ردصي نأ باتكلا اذه يف يتطخ تناكو

 جاضالاو + يميبطلا عجولا + تاطوسحاوم فك رتلاب مت 7
 تاعورشمو ةعانصلاو « ندامعملاو ىوقلا دراومو « يعارزلا

 ةيفازهو ميد ةتيماود مكرم تاليا ولا وا لكملا ىرطو 0 تحقلا

 اذه نم غرفأ نأ ىلع ءدلجمب عوضوم لك لقتسي ثيحب «ناكسلل
  ةيفاعلاو ةحصلا تقزرو« رمعلا يب دتماو« هللا ناعأ اذا هلك

 الو يناثلاو لوألا نادلجملا يهظ دقو . 191/7 ماع رخاوأ يف

 . قيرطلا ىلع امهل ةوخأ لازت



 ةعوربا ا |ةد نم روط ام ليفتسي تأ .هللا لصف نع تاكو

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةلودلا هتحنمف « لابقتسا نسحأ
 تكشوا ىتح ءارقلا هيلع لبقاو « ١414 مادل ةيفارفجلا ةزئاج
 . دافنلا ىلع هتعبط

 ىرشلا  ةلففملا ةيساردلا هذه نت رخا نإ. رخآ ىل نع دقو

 سس ا#ةيلاقي اههتيان# ردتب تالي فتلاب ىنتال < ةلمجم
 ءىراقلل ليلا ردهأ ىقح © ةزارابلا قفافخلا ردستو ةينكنترلا
 امهلوأ نمضتي نيدلجم يف ةساردلا هذه نوكتسو . لجعتملا
 ىقب ام رخآلا مضيو « يعارزلا جاتنالاو يعيبطلا عضولا عوضوم

 . تاعوضوم نم

 هلل يهوف ؟ةمضكلا يبعدأ ك.لوآألا دلجبلا| اذه مدقأ ذا انآو

 : ريهتسا هيزق لك وتأهيل |: ةدجو

 ١517 نب رت ناتش لوأ ىف تورنن

 دايصلا دومحم دمخم



 فرز ب

 ةيبطلا - اذعا ىف



 01020 قا اررمعلا 5 وا
 ا 4 ماع ل تل رتاج |

 0 ا 5 وا 8 07 7 1 ا ليم هور

 1 0 ايي أ تلا 0 ناسف
 1 | نشسالا"ةجلاعب يسبب" لاا 5-5 تاكا 9 ا 4 56

 0 ميوبراقلل ليلا ا 0 ١ 0 0 رع 5 ”ااسلا 0020 3

 0 اميركا نسبه لام | عود هيوخيف ف ا يللا ا 5 5 : ع 8 ١
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 نم اهريغ يف الو ةيبرعلا دالبلا يف ضرألا ةروص نكت مل
 رمأ يتلا ]كلما لك قدانألا هيلع نم تلا لكشلاف .علاعلا :تاليح
 يف لخدن نأ انه ديرن الو « ءاملاو سب ايلا نيب تاقالعلا روطت اهب

 اهعبتتن مث ةميدقلا ةماعلا ةزوصلا ءاطعاي يفتكن لب تاليصفتلا

 نها لإ اهلكيش ىلإ اهي لمضن, تح اه نوطت قف
 « ىربمكلا لبق ام ىلا ةيضرألا ةرشقلا ءازجا مدقأ عجرت

 تحبصأ اهمدقل ارظنو « ةلوحتم وأ ةيران ةداعلا يف اهروخصو

 دعي تئدح يتلا تاءاوتلالا نآف مث نمو « ةصاخ ةبالص تاذ

 « اهشماوه ىلع  تدجو نا  ترصتقاو « اهيف رثؤت مل ىربمكلا
 نستلاو ©تاعاف ن3 3 تأ رايسكم ل 8 رخأ ةهش نك تنصح رعخت اهكل و

 ىلع لب . اهريغ ىلا اهادعتي ملف ايبلسس ناك اهرود نأ اذه ىنغم

 نم دب ال ناك اذهلو . هلافغا نكمي ال يباجيا رود.اهل ناك سكعلا

 . قلخاتملا نك اه رح قا ثلا ف رعمل اكشن

 « ةيبرعلا يضارألا ءانب اهي شات ةميدق لتك ثالث كانهو

 لتكلا هذه . هتوقو اهريثأت ىدم يف حضاو لكشب تنيابت اهنكلو

 ل

 ه١6



 ”ةيرتيسسلا ةلخككلا ١

 582121220 |اراجنأ ةراق مساب فرعتو ايريبيدسس مظعم لمشتو

 كل 0 1 يللا يملا لكلا هريلا اهاياقب نمذ
 ولا

 :.ةيطلنلا ةلككلا ى ا

 له.سلا مظعمو هدنلنفو هوانيدنكسا طسوو يقرش لمشتو

 : اك اوكلا طيساواو لاروأ لاح فارطأ نكح دش رلا

 - هدا ضع لكك دكر #

 ةيد رعلا يضارالا نم ربكألا ءزجلاف اعيمج لتكلا مهأ يهو

 ك1 7 تاعك ةيفم لدستعم دنع دا اهثلا ىمعي امنا

 ةبضه اهنم يقرشلا ءزجلا لثميو « ماشلا دالب ىتح ةيبرعلا

 .ةيبونجلا اكيرما يقرش ىتح ابرغ دتمت تناكو « دنهلا يف نكدلا

 تيل ايثلا نيعلتكلا نويرةيت اوكتحلا ةلثكلا لطفي ناكو

 تناك الو 161535 سثيت رحب مسا هيلع قلطي يرحب ضفخنم
 تلك 2 كراع نأ قفاطتنما دقن ةيلقع ةدعاعلا هده نوكص
 ا ا كاملا 6 ل اي ل يكمل يتلا عاوتلالا
 تاينثلا ناف مث نمو . ايالمهلاو بلالا لابجك ةميظع ةيئاوتلا
 هذه ىلا يمتنت يتلا تاهجلا يف دجوت ال داكت ةرعقملا وأ ةبدحملا

 . طيسيب ففخم لكش يف يهف تدجو ناو « ةلتكلا

 لل 1 ا را نك يتم نكي ل ءارتلالا نأ عمو
 عدصتلا نم ريثك اهباصأ دقف «ىرخألا ةينيوكتلا ره اظملا نم ملست
 ندع ةبارعلا ةريزرجلا ةكبش ةلتك تانيقتاف + اهنيدسقت ىلا ذأ
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 رحبلا ةقطنم يف ةيزاوتملا عودصلا نم ةهسمللس روهظب ةيقيرفا

 ةريزج هيشو رسقشغدم تلصف ىرخأ عودص تثدح مث « رمحألا

 451 1ربل فلقكلا تالعصو او ىقفلا

 ميظشس لت رفا يمس[: شح ناك ىرلا_ نيبنح ضيا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا نم ءازجاو « ماشلا دالبو قارعلا يضارا
 هيف يكارتت بينا كار كدح ا ةعف , رقما مالم ز ليصلاو ديما
 ازيك عر نانا تس هتلر ب افتح را تاك كا ور تلد مي
 ءازنجالا اهلوصأ يف تناك هعاق يف تمكارت يتلا بساورلا نم

 ني تلا نوكف ل ذهب فريال الج مايا يفرش ىلا الا
 هسسفن تقولا يفو . عسساو قاطن ىلع ريش ابطلاو يريجلا رجحلا

 لمعل ةجيتن يلمرلا رجحلاك| ةيريج ريغ ىرخآ روخص تن وكت

 يه يتلا ةيرحبلا ةقطنملا عاق ناكو « رواجملا سبايلا يف ةيرعتلا
 نوكتت « ةحاسم ربكأ ةرعقم ةينث نم ضفخنملا ءزجلا عقاولا يف

 ابنتك 1 كمرو ا انتو الل كل يش ماا وز ابو ركاعمل لال
 رتكولار يب هاب الاي طاخ لفل هي حاج [ وئام ةك وحاب فاكرشلل اكتم
 ةلليعاوعلا لاتيفر نكت كلو نع اسدو ءابقالا وتطتقحلل هلو
 دوسجور رصتقا نهقف تنشأ ت5 ريعقت :قضاؤجلا اهمخاتت ةمخض

 متي نفح دع و اتيوكل ( ناكل: فاركش تنحل حالا تب اوذلكلا) انلصلا

 ةيراومل اك البلا | فاقيظلادل ا ىزطاعم الع: ةبنم قي الكل الا امنة كب
 ةمئاق ةعومجم تسيل يهو « د رعلا برغملا يف سلطالا لابج يه

 تاعفت رم ىلعو « يبلألا ماظنلل دادتما عقاولا يف يه لب اهتاذب

 . سورجاز لايج نم ءزج يه يتلا ناتسدرك

 ةيحاذ نم يبرعلا نطق انت كبس نأ نكت ' ةط اذش الاد نأ ىلع

 .:ةنجن نيد لامر كلما نيل .ناوتكبلايهارلا جلل هويعتلا
 ا



 ١ ميدق ىراق فيص لآ 0

 .نةنووملا

 يق رشلا كاع ل1 يفارخلا كافل ا دقكلا ططنم 7

 « نييجولويجلا رظن ىف نيتقطنملل ثلاث الو

 يدضارالا مظعم لمشي

 ةيمطتم اهتعم نأ ميطقس نييفا رفجلا نطنا هيج نم نكلد

 ميدقلا يناودنجلا فيص رلا ةهبج نيب « لامتتالا ةقطنم » يه ةثلاث

 رهظي ةيآاقتنالا ةقطنملا هذ» ىفو . ةثيدحلا ةيثاوتلالا 1

 ةقطتملا نع فلتخت اهلعجي امم ةيفارغ ويطلا رهاطظملا ىف عاوتتلا

 ةفمطخلا و[ 2 5 ند دن افسلاو دكان ينال ردع أ ةمد ثلا

 سي رابضتلا دقعتب مسستت ىتلاو اهي ةفاحلا ةيئاروتلالا

 : يباودنجلا فيصرلا

 هيكل ار د لال ندا طاق( قص ارا ل دلال المال نماسألا
 ىرخأ تانيوكت تحت عقت بلاذلا يف ىهو 2 تاهجلا لك يف لثمتت

 دقف طغضلا تمواق اهنأ عمو . ةيقفأ تاقبط يف تيس را ثدحأ

 هيلع بترت امم « ضافخنالاو عافترالا نم ةددعتم راودآ يف ترم

 تاديكلا !كطن 6 ناس ننكيااهنم رعااوجلا فا قبتيت سني .-لغوت
 انور تنام سك ىدعللا“ يف علل ات ولولا ىوكللا ا: انا هلقلا اذرقا ا هيوكت
 هك يلب فما ايناعتلم تلا اج كرت اكد هعمل شي قدك
 ]هين |ىدتجلا | علقكلا ناي ةيلعلادل يوكل اخ اهنا عيركش وب اعوذ

 000 طغض نم هةمطنلا رمل كقاظارعت ام 'لغ :تحارح نكؤ

 ل1 و ةبق 0 0 ن. ةعومجم نوكت اهنع جتنو

 نفل
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 عيبا نوزكت قال اهلازوإ يلوا ايل حا حط
 يب رغلا كاينتلا ف ردا غوفلا تااذا دعم 15 1 ةحبلاو ندع

 نا تحلمت ساو ميظعلا يميرفالا دودخالا وه اذهو لامشلا يفو

 0 يفارغويز :ْمْلا دي 0 52 رهدشد ةيقيسرفكأ كام يتلا رهاظملا

 كك 2 نت نيك 1 ملاعلا ىف د نيماحالا نم اريثك كانو نأ م.مف

 ترواكتخسلا يفو » كات[ ءاكحو ا 2 يقيرفالا دودح ١ هيي

 :يفارتجلا اذهالثلا ا كا نيبال ههنيوك هام القي تا[ دجبلا
 دؤايلكمالا ناحل امك ايجات ركع ىتلا ةقيرطلا لوح لدجلا راث1 اف

 ىلع فقو يذلا وه ].557. 0168025: يروجيرج ناكو « يقيرفالا

 هرافسأ لالخ ١895 ةنس يف نيبناجلا ةيزاوتملا تاضفخنملا ةعيبط

 كلذ ذنمو 2« 1918: 17116595 مسا اهل حرتقاو ةيقيرفا يقرش يف

 عسستي الو . اهخيراتو اهرمعو ةيجولوف رومويجلاو ةيجولويجلا
 0 ليلحتلاو ةيساردلاب تاكدرلتتلا هده كواعحل» لاجملا

 تاضئفخنملا « ارق نم ملل 0 ند يتلا 00007

 دقو 3 تير هب 6 رجح اهيف تقلب ىحلا هقطنملا 3 هدهو

 ةلطتملاديدادلألا“ هناي هاعلر فاليتالا تاكو ديول تعذب
 ةيوناث قلاوف ضعب عم « يلامشلا_يب ونجلا هاجتالا وه 221 عصو
 يب رغلا نكامعسلا كل يقرشلا كا ىلا هجتت
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 طسماوآ يف هلوأف هةينوعلا دالبلا جراخ يف دودخألا ادبي

 يلو لسا اعوام خل مع قئلصلا هوبلا لمت حام ةيعيترقا
 ادادتما رصقأو احوضولقا امهنم يب رغلا : نيعرف عرفتي اهلامش
 ةريحي دعب اقمع ملاعلا تاريحب. رثكا اقيناجنت ةريحب هب دجوتو

 دروذا و. وتيك تارحب 2: 155م 120“ وحتل "اهقمع" ردقي و" لاكبب

 . ليجلا رحب ضوح نم ءزجو تريلاو

 نال يقل | ع يقلل وع تاو دج ملا دج افرع يلا نولاغلا اليل
 ريغ رمألا لوأ يف نوكيو « ىوالم ةربحب لامش نم دتميو . عقاولا

 2« قيمع عساو قدنخ هناآكو اينازنت يف حيصي مث ملاعملا حضاو

 ةريكضصإاتائىدابلا (لضغي ,ةي دجا تو. +. ةييسأ رثقوكت داكتأ هينازؤج

 لامشلا وحن هجتي مث فلدور ةريحب هب دجوت مث «اهريغو اشافين لثم
 قرككي دعلا تح جوملا ةلتكووتساوينالا ةنيضملا قرم كابضاق ىمدعكلا
 هل لا[ رسما الا لدي دن دلما ليصل كاف نباذ ٠ .كانويصلا

 نأ نم مغرلابو . هنم قيمعلا ءزجلا رمحالا رحيلا هايم لتحت ثيح

 هةضوخ ا بليضيُك بدنملا باب زاغوب ةقطنم يف قيضي رمحألا رحيلا

 قف كمل بودل سو بلا مرد اه فع لاا قا جاملو نقع كعب دوارك الإ
 يضارألا دتمتو « اعسساو لظي ةيب رعلا ةيضهلا نع ةيبؤيثالا

 يف هيلع رمتست ىدلا«ضوعيا#تدفعت+وكتملا ىيناج: ىلع ةيدودخالا

 هب اعلا اهزاهخلا فيك وت وعاوز ديلا ايس ولام علا ديو كلا
 قولو هيعص لل ةباوشا يدعوا ةكق غل فاعلا + ىف 'هودحإلل
 دديقلا ايس سوأا ومر انوا لويز سيلا" د رطل نءاسلل
 ريشن نأ ينفكي ديداخيآ ةدغ»هنما عرفتي فحألا نحنلا نم يب ونجلا

 . ندع جحيلخ هايم هلتحت يذلا دودخالا وهو اهمهآ ىلا

 لير ا يبارعلا قاف ا ا نب هو ونسأل لدك اوي
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 ةبقعلا جيلخ لمشيف ابيرقت لامشلا وحن هجتي مث « سمحألا رحبلا
 مث ء روغلا ميلقا وأ ندرالا رهن ضوحو تيملا رحبلاو ةبرع يداوو
 . عاقبلا ميلقا ىلع المتشم ةيروس يف دتمي

 جاتن وهف « دودخالا هيف نوكت يذلا نمزلا ددحن نأ بعصيو

 ءانثا ترمتساو يواتيركلا رصعلا يف تآدب تاكرحلا نم ةلسلس

 قا ب اهنل يظل رقمي ل ةت[نوجا نا سكتا/ لبس علاتل# عدلا
 طبترا دقو . ني[_سوتسيلبلا فصتنم وحن يف عبارلا نمزلا

 امو ل! ةباللا تاوخاق ماك عا تائاادراقعالا ةييكادكتالار :كراكديذكاب

 ثيالتلا | نيب نك قو! نييلآ و. ذكي اويعاكا قافابللا مكي _قدتيتلالا
 لوركا اباضن كقزكساينناهظنعيل وة ةيناكربلا بيعت ننال
 تعفدنا تالاحلا ضعب .يفو . « تارحلا » يه هذهو.ةلئام وآ ةيقفأ

 لحاسو ندع يىفامك ةيناكرب تاطورغم ةنوكم تمكارتو

 . توم رضح

 نأ هدحلا هلثكل" و نع يحلل! زهزاطملا ءاهتكلا قم زهلاوو
 ةدايس تدأ دقف ةيسسراضتلا ره اظملا يف ام دح ىلا اعونت كانه ناف

 تفلت نها سال دين دورا حلفا هت ابك الإ تلك كدا

 ةيققالا . روغملا تا عبط نت وقم نبلازل كا رعت ادخال تولع
 هاف نجلا زج ةمد الل ةزفيلا منت ليبدو بج ةينالا الل لدلك
 اطهمت ىلا كالا نام فاز ةاخل زب بنر كاي هع دوك ودخل
 وأ . اهتمواقم ةدشل يه اهئاقب و اهب ةطيحملا يضارالا يف ةيرعتلا
 ةيجولويجلا روصعلا يف ةيناك ربلا تافوذقملا مكارت ىلا عجرت دق

 :ااهلاو امنع ايتءقاوق دة يدجلتلا]

 قاطنلا يف دج وي ال حطسلا رهاظم نم رخآ رهظم ةمثو

 < فيفا وأب ةيوروم ىلا هل هامل( ووه تانك نلا ود ونر الزور تلو دخل

 فن



 حطس قوف رتم ةئاملا نع اهعافت را لقي يتلا قطانملا لثمت الو

 الو « ةيب رعلا يضارالل ةيلكلا ةحاسملا نم ةليئدض ةبسن الا رحبلا

 يف الا رحبلا ىلا ةقلط حتفنت يتلا ةيزهلا لوهسلا لثمتت داكت

 . ةيقي رفا يف لينلا ضوح يفو قارعلا يف نيزهلا يضارا

 : ةيلاقتنالا ةقطنملا  ؟

 ضفخنملاو ةسيردقلا ةهبجلا :نيي لاصتالا تاهج يف لثمتت

 ةدعاقلا يف بساورلا تلاحلا فت اهتاهج مظعم يفو ٍُ عساولا يرحبلا

 يف الا بارطضالا قطانم تددح نآ اهرثآ نم ناك يتلا ةيكرألا

 اذلغلكأ ىمتخت ةسمهاتس الا .ةيعاقلا هاله (نكلاو ىءاذدجا ةليلق: تاهج

 تادقم يتلا ةيب وس رلا روخصلل ةدايسلا حبصتو « الامش انهجتا

 1 ا ا لل يلازلك كا ير دتلاب اهكمب
 رحيلا يف يب رغلا بونجلا وحن دتمي « يروسلا سوقلا » مسا
 . سنوت يبونج ىصقأ ىلا طسوتملا

 هفرط يف يراسكتالا رمحالا رحبلا قاطن مسقنيو

 جيلخ عم دتميو يبرغلا مسسقلا : نيريغص نيضوح ىلا يلامشلا

 . ةيب وس رلا روخصلا تحت رمطني مث ةيليعامسالا ىتح سيوسلا

 هقليرمت قرف 4ةقا ميدل دنيا الح تلا و نك ان( يق علا! !هيعلاءلحأ

 حلا طيفك لل ياو ارا ملا ىيييسماوودحعلا حلالا ف الع ةيقفلا
 لاح يأ ىلع هنكلو ةيروس يب رغ يف هدادتما كلذ دعب ينوتكتلا

 . رمحألا رحيلا دودخا حوضو يف سيل

 ةرهاظك ضوحلا دتمي ندرالا رهن نم ايلعلا ءازجالا ىتحو

 زف دوغ تافو تكلا وق زقلا نم هلا تحي 217 ةيذاط ةيزاتشكما
 داتيكتاو الات ىدتحلا هيغل اعلا فبوأكل ؤ .ءدعلاوقلا و. ودنا

 انك



 لايجلا ضيضح ىتح طغخلا اذه دتميو « يق رشلا هبناج ىلع دحاو

 ةكاي متشالو ايدج بنزول وش ازإ#ل ةيتناكالملا يسكر
 ةيلاهشلا ةفاجلا مو قطع مف .نننيارغلا ادب قالكلا هارألا
 زسسعفلا لع ال سطالا ىف سطو كرم رقع زا ل لدا نالكل
 ١ :لخاشلا ب كفاح

 ةتئاك رثلا ةيزللا قكدت احنا انه تاراسصكفا ل] ةبسضابس نفذ

 . دودخالل يقرشلا بناجلا ىلع ةعساو تاحاسم يف ترشتنا ىتلا

 تاكرحلاب ارششأت تاهجلا رثكا يهو- ةيروس 0 يفو

 لكع تلف انشف ”اكداه همن اك لا' امهحلاسع اقنداسن اك هك هناك اذلا

 نوكبت.ا نأ" نم:ال دي. ةنيتلز اك . مت اعطص "ةئاوكللم 000111

 5 نوح |[ كيفن <تاليم اكن رك أ فاخإ . كانهو . ةيناك ري تاطورخم

 . بلح و صمخ :نيي.ام تاهجلاك قيضأ .قاطن لع .نكلوو:تاكرخلا

 كابس تول اف اهي ةلئئ اعل الأ, تاك وخلا ةناتل| نم هعلطتملا حتا كف

 نامع لاديج !توتلا 9: .؟ سوتنوط !كابع تاعاوتلال ذانبعاكمءابتلا

 لقا نكن اكل ااه بشل ىلا 2 ! جرس ماج ارز «لابح تا وكلا :3] دحشاك

 نسا ؤ) ةناحاتسا!وجكا [تاعابوعلملا ادخناك اءلانل وراق اسما زت قلع

 و بوح جا 50-1 |

 ديكيفالا فب لمنل وز اعكنم؛ اليخت لقلي ودعم ةشريزفلا ةلطكلا 1 كرا

 . يماشلا ءاوتلالل يقرشلا حانجلا ةيروسلا  ةيقارعلا دودعلا

 تحت عقت ةيكرألا روغصلا نأ ىلع سوقلل يلامشلا ىدملا لديو

 مك أ ولا ىدككي اهل نإ ون ةيروش هر قارسلا ندا را نع نشك ءعرخ

 . ,ئىأىلا اذهب عطقلا ىلا ايعفدن ام تاعودلعملا

 بناجلا نع هذه لاصتالا ةقطنم يف يق رشلا بناجلا فلتخيو
 يف ةياغلل ةدودحم ءازجا ءانثتسساب يقرشلا بناجلا مظعمف يب رغلا

 دانت



 تناك اذهلو . ةيناك ربلا تاك رحلاب رشاتي مل ةيروس يقرش لامش

 يف ةيسيراضتلا رهاظملا نم اريثك طسبآ ةيسيراضتلا هرهاظم
 هقرش يفو « هلامش يف ىتلا قطاذملا

 : ةيئاوتلالا ةقطنملا “"' 

 هذه ءاوتلا ىلا تدآ ىتلا طغبضلا ةكرح نأ لغ. ناهاؤنلا كادت

 داك | لاتسلا ني اج اناا كارتلا يضل رو ةقلكملا

 نم يويسالا حانجلا يف بونجلا ىلا سشيت رحب بساور تاءاوتلا
 داك د كك كلا 2 اهتلا دا لا تيفو ب يرسل نطولا
 تاك ةدرلا هكارش نإ يطيق 10 د1 ىو امل ةييتانكرل ناو
 تادلا لاذ نون يمت تاتو د تاك امدهلاو 2 لاجتحلا لا !بونخلا نم

 ىب رعلا نطولل يقيرفالا حانجلا يف اهرئااتن و يويسألا حاتجلا يف

 .ةيب روالا تاكرحلاب ىرخآلاو ةيويسالا تاك رحلاب طبترت ىلوألاف

 عققاولا يف يه لب اهتاذب ةمئاق ةعومجم سلطالا لابج تسيلو
 طحت يذلا و'اينوأ ىق احضاو لثمتي. يذلا ىبلألا .ءاظنلل دادتنا

 اهل: لاجل و1 اة يسوعملا "ا ديد[ الصوف تارا ةلستالاي
 الو ءايربيا يقرش بونج يف ادافيذا ريس لابجل دادتما ىوس

 يهتنتو . نيوكتلا ثيدح قراط لبج قيصضم ىو.س امهنيب لصفي
 عمل ولم 2 قداهتكل ودم نسسوتل“قوبغلا ل شانعلا عبلة اجه كا ءاؤفلالا

 اددل اكلات لاوس طمعا ةلفمك قداح مغ دعطخ تقااك

 : يجولويجلا خيراتلا

 0 كا راودالاو يجول ويجلا خيراتلا عبتتن تلال دنأ ولو

 ىهتنم يف هانيفلأل نهارلا اهلكش ىلا تلصو ىتح ةقطنملا اهب

 فعال لا



 امك كانه نكي مل ( ىوزويالا ) ىربمكلا لبق ام رصع يفف

 رحي لامشلا نم اهدحي يتلا اناودنج ةراق ىوس لبق نم ان رشأ

 دالبو قارعلا يضارا مظعم رمغت لازت ال هي ابناتناك ةزانسسست

 برغملا دالب يف سلطالا ميلقاو ايبيلو رصم نم ءازجاو ماشلا

 مليلذ» هيب ملا :ةسضهلاب ةليمجم للا رترالل ةيقب ارق |[ ةداشملا 2ك
 دج نكي مك: لمحأالا_نخلاردودتتا نكي

 سشيت رحب هايم تغط ( ىوزويلابلا ) لوآلا نمزلا يفو
 ةيلامشلا اهفارطا ىلع ةصاخيو اناودنج ةراق ىلع جيردتلاب

 يف اهرثآ اهل ناك ةكيمس ةيسلك تاباسر تبسرتو ةيقرشلاو
 تاكرحل اناودنج ةلتك تضرعتو « ةقحاللا روصعلا تانيوكت

 برعلا ةريزج يف تاعفت ىلا ضعب روهظ اهنع ًاشن ةفينع ةينطاب

 روخص ةبالصل ارظنو ءرئازجلاو ايبنيل يبونجو نادوسلا يب رغ يفو
 لالخ ةيرعتلا لماوع مواقت نأ تعاطتسا دقف تاعفت رملا هذه

 نا ا ل ل تيس خلا ه1 كلا ا
 . ريبك دح ىلا تريغت دق ةيلصألا اهمللاعم نكت

 راسحتاو يبسنلاهئودهب ( ىوزوزيملا ) يناثلا نمزلا زيمتو
 هراقف تاز د١ ضعي ف لغوت هنكل و,ةيلامتلا تاواعتا بع حبلا

 يواروجلا ني رصعلا يف ةكيمس ةيرحي بساور نوكو اناودنج

 0 نمزلا اذه ةياهنو عجارتي ذخأ املف يواتيركلاو

 . ةكيميسلا ةيناغلا بتوشاولا ةن وكما ةيثاوهلا هن رعتلا

 تاحبلعدلا» يفي ادعف .(ياووضاكلا لا تلاثلا ب نمؤلا داع

 حانجلا يف اهلثمي نجلا 2ةيلاعلا ةيئاوتلالا لابجلا روهظو «ةفينعلا

 يف اهلثميو «ةقرب لبجو سلطأ 0 يب رعلا نطولا نم يقيرفالا

 لابج لقأ دح ىلاو سوروطو سورج:از لابج يويسالا حانجلا

 كوه



 ناتكيي اناادو نحت ةمان اك مك قع و أ نام ف رضخألا ليجلاو ماشلا

 نمزلا يف العف نوكتي اني فق تاكو -. ريبكلا دودخالا اهقوقش مهأ

 ةهمجلكش ىكلا يه ثلاثلا نمزلا يف ةفينعلا تابلقتلا نكلو يناثلا

 تافاحلا روهظ حلا ددودحال ا +نوكت قاذأ نو .ابي رقت يلاحلا ههيضوب

 ىف هيد رفلا+ لا كجلا 5: اجلا, كابا ىف" هلثكف“ هين انك لع" ةارفاقلا

 ةن وكم ممحلا تعمجتف ةين اك رب تاروت حق امك "نا دوسسلا و رضنم

 انك طب لرحلات حل ركنا تالاخ ىلإ اين لل موك اباضم
 دحلا تلاثلاا نمازلا رحلا قزف اةينارعلا ري وخل ا) نم“ ضبوغلا تلقالا

 دلك ةسناردا لل الش اولا حل ازرق سود 2 ل انه عري رعبلا
 ةريصيلا يجيلخ نم لخادلا وحن نادتمي نيجيلخ ىوس كرتي
 .جيردتلاب فجت اههايم تذخأ تاريحبلا نم ددعو ةنوردنكسالاو

 يبوعلا .نطولا ,يلامنش يف ءادضيبلا ,ةقريجلا روخضلا كل ذب :ترهظأو
 ةينحو ل1 ةيرعقلا] كمال وع تطوع يويساالاو ىقيرفالا هيحانجي

 - الل يع نترك نعل ا! هيلك أذل انوع رجالا ايشاو رب تقام
 .عويفلا ضفخنمو ناسيب ضوحو قشمد ضوح لثم راسكنالا وأ

 دلك للا 11 ل 5 ال
 هناا ةقاوحلا هي ومثل" لما وخا تانحاو يلاحلا 22 تا

 لوهسلاك ةثيدح الوهس تاضفخنملا ىف نوكتل تاعفت ىلا نم تحنت

 00 لا ل ا ا ةييوملا ةيلحاسلا
 005 قل لينلا يداوو ةيروس 2 عاقبلا

 : يرخضلا بيكرتلا
 هذه: فالتحاي: اهتقتيبطو روخصلا عاونأ تلمح :قأ ىعيبط و

 نيقما) ناعما! وعوزرا وللا كل ىو توابل ةيمااد جلا ةوبوألا
 هذه تصض رعت دقو . ءايحالل :رشأ اهب دج ود ذأ هي ران ةيادعاق روخص

5 



 اهنم تنوكتف لوألا نمزلا يف ةيرعتلاو تاحتلا لماوعل روهصلا

 اهكمم غلب ىتح ضعب قوف اهضعب مكارتت تنخأآ ةيبو.سر روخص
 نم اهريغو ةديدجلا روغصلا هذه ضعب لوحت دقو . ناسيذلا ةقالآ

 اهل ىرخأ عاونأ ىلا ةرارحلاو طغضلا لعفب ةميدقلا روخصلا

 . ةلوحتملا روخصلا يه هذهو ةصاخ تازيم

 اهنيوكتيفعجرت ةيبوس رف ثلاثلاو يناثلا نينمزلا روغص امآ
 يتلا تاطبصخلا بحص دقو يئاوهلا وا يرحبلا كانسار ةاعؤملا

 يف تعمجت يتلا ةيناكربلا تافوذقملا جورخ ثلاثلا نمزلا يف تثدح

 1« (١ ناوعي وان ركعل تلا تب وا [كانفمه

 هيض اختاو كت نحلا تاكش 321 1 عبارلا نه يفو

 ةيب رعلا يضارالا يطغت يتلا ةبرتلا تاديو ٠6 ىرهتلا باكارالا

 ةرشابم ةيتحتلا روخصلا نم اهضعب نوكتو « يلاحلا اهلكشب نوكتت
 تاي اشار نب كلا نقتل اد كد زر ةةقلخللا ميك اليس كل
 ىوخا .تاهح يف اهناذ ران /تداعأو ةمظخملاةيرفشلا لقا وع ب اهحلفج

 . ةلوقنملا ةبرتلاب فرعتو

 قسضا رالا ":مكظمل ئمانكسا اةيكارألا.ةي راغلالوخشللا لقبت و
 تحت ىفتخت ىضارالا هذه نم ربكالا ءزجلا يف اهنكلو « ةيبنعلا

 :ذ واتح ىطاتت» نقاالا عطلان -ليتح الكلاب اك ططئالال تاعجلللا
 فو ىلظنالا“ المحلل !اهبناجلا نس ةطيملا»لابغلا لاخلا بول اذك
 نادواسلار لس اونفراب اونل الا ليهو ادا ودسكل وأ: جاتلحلا | قابل هابل ينقلك

 ةيببللا بةيذإ وويسلا دبش دعا وردا يا تسي اس
 .رئازجلا يب ونج يف راجه ةيضه و ايبيل يب ونج يف يتسبت لايج يفو

 ةضفلاو بهذلاك ةيزلفلا نداعملا ةيرانلا روخصلاب طبترتو

 ةاب الأ" اهنا للا ىف هرعت ايدك هيل نوت سشفل ا اعقياصلا »قفلاوغلا و

 ؟/



 عمجت اذا يفوجلا ءاملا نكلو ءاملا اهينا ديالا "يني ظو وتالم يلمذ
 كلفن ١ رظنرا ىارخ ا ارث وعسل - هان وف هي قناع ىتكأا ناك :اهقوقش يف

 ىلع ةرهاظلا ةيرانلا روغصلا مهأ نمو حالمالا نم هيف بئاذ وه ام

 . تلزابلاو تينارجلا يب رعلا نطولا يف حطسلا

 تاهج يف لثمتت دو اح نص وو ادرهلح لكأ كرا نعرلا ب روخصو

 ه1 نا مكتمل ناو كح يفو يب رغملا تنويلا ميلقا يف ةدود>م

 ةدعاقلا روغص رواجي قيض طي زش يف نهظت امك ايبيلو سشازجلاو

 راشتنا ةلق يف ببسلا لعلو . ةيبرعلا ةريزجلا يب رغ يف ةيكرألا
 ثدحأ روخص تحت رمط دق اهضعب نا ىلا عجري نمزلا اذه روخص

 اذاوأ © ةيلغأ تعضق ىتح /رحآلا نضعبلا يف ةيرعثلا لماوع تلمعو

 ( يمحفلا رصعلا ) نمرلا اذه روخدصص يف نوكت دق محفلا نأ انف رع

 ”ةيفخفلا اهدراوم قوةيب رعلا ينضارالا قف ىف كيسا اك ردا

 يمتنت يتلا هروخصف « يناثلا نمزلا ناك كلذ نم سكعلا ىلع

 اهلقاو ::'ةيا:للا ينص نآلا يف انا 3: لكمشي ار كتتتم ر هةقؤسضعا كلا

 1 تاي ام يقاتل ثلا ىوجيملا ىه ارابكعتل
 يف اهدجنف اراشتنا اهنم عسوأ ةيواروجلا روخصلاو . سنوت

 نميلاو تومرضحو نامع يفو دجن تاه» ضعي يف ةيب رعلا ةريزجلا

 |. برغملاب سلطالا لابج ةقطنم يفو ءانيس ةريزج هبسش ىفو

 تاحابسم يف تح نع ريطعف ىواتت كلا زيصعلا ةفئاعلا ووعحفملا

 : نيعون ىلع يهو ةيب رعلا يصضضارالا نم ةعمساو

 وأ ةميدقلا ةيرانلا روغصلا تتفت نع جتان يراق عون ١

 كم ودول هعمل قعسف يعاد ياض ع ءابست اعبر

 ضعب نم الا تايرّمحلا نم ةيلاخ يهو يبونلا ناس رخلا روخص
 .يواتي ركلا نيوكتلل اهتيعبت ىلع اهنم لدتسي يتلا راجشالا قاروأ
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 ةريزجلا هبش لخاد ةعساو تاءاسم يف روخءصلا هذه رشتنتو

 . نانبلو نيطسلفو رئازجلاو ايبيلو نادوسسلاو ريصم يفو ةيبرعلا
 يف لفغتست يتلا ةيديدحلا ديساكالا بساور اهتاقبط نيب دجوتو
 ىلا اهتيماسمو اهبيكرت قسانت ىدآ امك . ناوسأ يقرش ةقطنملا

 عيباني لكش ىلع رجفتت يتلا ةيفوجلا هايملل تانازخ تدفن

 امنا يبرعلا نطولا تاحاو مظعمو « رابآلا رفحب اهيلع لصحي وأ

 : تانيوكتلا هذه هايم ىلع دمتقت

 يريجلا رجحلاو لفطلا نم تاقبط نم نوكتي يرحب عون  ؟
 ىلع رهظيو . ةيرحبلا تاراحملا نم اهتايرفحب ةينغ « ريشابطلاو
 يبرغ يفو ةيب رعلا ةريزجلا يق رش يف ةعساو قطانم يف حطسلا

 ىطسولا ريصم ىرادص يفو ءانيس ةريزج هبش يفو . ماشلا دالي

 ةكندعملاب 3اوملا نماق ب نشارجلاو نست و ايبسل نم ءارحا _قضعيو
 لغتسي يذلا تافنموفلا تاقبطلا هذه نمض لالغتسالل ةحلاصلا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا يفو ثالثلا برغملا لود يف عساو قاطن ىلع

 ةيريجلا روخصلا هده نأ فديو ةيمم اهلا ةينديرالامكلمللاو ةيبحملا

 تنوكت دق يواتيركلا رصعلا نم يناثلا فصنلا يف تنوكت ىتلا

 . دعب اميف حطسلا ىلع ترهظ مث قيمع رحب يف الصأ

 مهأ دجوت ةيواتيركلا ةيواروجلا يناثلا نمزلا تانيوكت يفو
 قو ىينيعلا جاجإلا جاما لع يب هلا ع لانك ا

 . يئازجلاو ايبيل يفو ةيرصملا يراحملا

 ناس ة لاا اهناجا لاا لامس اكل انلاكن اول :ظاهاركج الي
 : !ةيعون "لفت يتاقلا نحبولاة كاي ركدك ل متو عب فلا ) اقاطولاب مقا را

 روخصلا نم ةكيمس تاقبط لكش يف ودبي يرحب عون اهنمف
 ناجلخ ف تاقبطلا هذه تبسرت دقو ةيلفطلاو ةيلمرلاو ةيريجلا
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 كوت ياوج اعن اكلبا ,تايءادقتا ةيععر اه سفرات كهل و ةابملا ةثداه

 ىف لاحلا يه امك ةيلخاد.تاربحي وا.نضاوحا يف بنس رت يراق عون

 ريكو هال در حلب اوك اريده انقل هيلا كلا اذيلب .شاوحا
 يه انيك ةراقييت لا ةيدوأ يف نوكت وأ « قارعلاو ماشلا نخا ودا

 .:تازقملاو هلجد يداوو مم ؟ودلا يداو يف لاحلا

 نيس ويالا ريصع ىلا يمتنت يتلا تلااحلا لم ل1 كانر وكت ةيرهظتدو

 نيتفاحلا نيتيضهلا يفو . اهيونجو ةيب رعلا ةريزجلا هيش يقرش يف
 تالحاشلي يلطغت امكراةءاظلدلا نلت تحب اننا افيفت نيااليحلا اارهنب

 اهانارستما لميزو هيك ال !يناتكل ا طخ رز ةينعللا ١ ةيبضتم)ا . نيناةعماو

 للحلال نم ةنارقل انتقد وريح ءاؤطنا يف الا رهظت الف تي ذللا دواي 2

 طيسوتملا نحبلا

 نيس ويالبلاو نيدس ويملا يرضع ىلا يمتن3 يتلا تانيوكتلا امأ

 ضوَح برع يق "دتمت و6 ءادقلا ةيداب 3 ارايشتنا عسوأف

 لكشإرد و نيك وي 21 تان وكما نم ىرخلا ىلإ قيل ظيوش<ق تارذقلا

 ةكلمملاب ءا.سحالا ةعطاقم يفو تيوكلا يقرش لامش يف اهدادتما

 5 ب ملا تقلا بطلا لق جاكم لا هيزاخلا
 نات فل ب د يا تريكو سم كسل كجم ةيسللا
 ا كلا رع اطبع كي تالت سامع قت ةعرماو

 نا وسلب ضل ناكل كت هدرا ايوب لثمتتو

 ةيدوأ ىلعغت يتلا ةيدصيسلا كفار رثا" قباةبعتفةدنت لاكش 2

 - ا لا : اقييغو تا نعل 1157 ةلجعاو لينلا « يبرعلا نلحولا راهتا

 نامي ةقوح وج تراك اركب تع ات لك وأ تاع عح م تآلل نحلل ةيرصدلا

 داع و لم لب هاذا احرك ١ تقلا راين روك :يتللطتملا ةيضك ليق
 تااضتتلبا ؟ةلمت يتلا ةيلمرلا بساورلاو «ء لازغلاو لبجلا

 ع.



 يتلاو طيحملا ىلا جياخلا نمهن علا ق راختملا قف ةفاحلا ةيدوالاو

 يف امك ةككفم ةيلمر نابثك لكش ىلع تاهجلا ضعب يف تعمجت
 « ةيبرغلا رصم ءارحصو . يلاخلا عبرلاو « دوفقنلا ىراحص

 برغ يف طوب رم لحاس لالتك ةكسامتم وأ « ةيبرغملا ىراحصلاو
 اهعاستا يف نيابتت“ يتلا ةيلحاسلا لوهسلا بساورو «ةيردنكسالا

 لوهسك يرحب لصأ نم اهضعب ناكف اهتأشن ةقيرط يف فلتختو
 اضن ق'تطلتحاو يب رعلا نحلاو ىبردلا عيلخلا لا

 «برغملاو ماشلا يف ةيلحاسلا لوهساك ةيضيفلا ةيرحبلا تانيوكتلا
 ليحملا عئطاوش لع برغملا دالي ق كتمت ىتلا ةيرعيلا'ةفص رالاو
 ايم اهنا دمعت ىتلا هين اخت ىلا بسعلاو لف رخل جلا و نسل ا
 عبارلا نمزلا تانيوكت ناف اذكهو .سيوسلا جيلخو رمحألا رحبلا
 يف يهو . يبرعلا نطولا راطقا نم رطق اهنم ولخي ال (ثيدحلا)
 . هيضارأ نم ةعساو ةحاسسم يطغت اهنم لك

 نذل
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 اديو ءًالامش. او. 2 قرت اد نين لويرعلا نكولا تنعي

 نمو « ةيرادملا ةقطنملا نمض عقي هيضارأ نم اريبك ءزج نآ ينعي

 لابج يف لثمتت ىتلا ةيلاعلا ةيلبجلا قطانملا ءانثتساب هناذ مث

 ةجرد ٍطسوتم ناف « قرشملا يف نانبل لابجو برغملاب نست

 يدتلا ىندألابحلا نم لعا :ىزرعلا ناكولا تاه لكاف ةباوخلا

 نأ نع الضف اذه .(م 5) ف 417 وهو تابنلا .ومن :هيلطتي
 يذلا, حضاولا بذبذتلا اهتافص نم سيل ةقطنملا هذه يف.ةرارخلا

 نإ اذه ىلع هتتيتو . الثم ةيلاميثلا اكيرما وأ ايروأ تاهج ةقرعت

 يبنعلا نطولايف ةيخانملا,تاساردلا-يف ةيمهآ رشكالا تناجلا حبصأ
 نعي ا فكل ىلع" املا ةلمقا# آل كنوع "51 ركلة اتمسل رتورعملا هوذا
 تيدتنم 13 نطملا» هل اح اةدسعرر هيل "اجل دجي داص*ولو "2 ع تكارحللا كنف
 نأ عقاولا نكلو « ريبك دح ىلا مظتنم ةرارحلاك هنآ  ةليوط

 . تياث رطم لدعم اهل يتلا يه يبرعلا نطولا يف ةدودحم قطانم

 دع ومر هنلتخي و اع نا ىاع نع اهرطم نادر ص ةيحاهتلا لس

 ةلكشبم ؛,ناو .. .ىرجأ لاودبشا نمايدنت اقرتاتجا ايقتتوطلا كل وقتك

 قبة طش ةدضارأ نم عنكألا ى جلا نيستا سل ا
 يتلا تاهجلا يف راطمالا هايم نيزخت ىلا ةسسام ةجاحلاف . هايملا دراومب

 هايم طبضو يرلاو « ةبسانم ةيمكبو ماظتناب اهيف طقست

 "و



 ."ناطمألا اهيق" لقت يدل تاهجلا يف ةحلم ةروزض راهنالا

 نم ددع ةليصح يه ميلقا يآ يف ةدئاسلا ةيخانملا فورظلاو

 حايرلاو يوجلا طغضلا مظن يه . ةعمتجم ةيعيبطلا تارهاظلا
 د شلل تل اكو 2 كلا ر قسالا نب ةقلشلاو : اهنع ةكشاتلا

 . اهسسفن ةقطنملا سي راضت مث لحاوسلاب رمت يتلا

 00002 0 سلا نما كا ةيراغلا تو رطلا ةاوضتو
 نع اديعي عقي هيضارأ نم زدكالا ع ركحجلاق « يب رعلا نطولا

 نانطا ليج نع هعبت ىانشلا-لخ اود *نأ تع“ ةيطيخلملا تأ رش ؤللا:

 لج يحتل التاق كابالا !انات انو تقولك هبل وحنب

 اهنكل ز:: بيرعلا ءطكيرحلاو ةرلطقا ةريغبلاا و: دظتفوتملا ةرعتبلا

 رافعا فقلطب 0 راسب نبل دلع عيد ةهيشو السا هعيش ناك
 ءاوككحالا بنبعا نزيمتقي اقهرذأات فاف 1 دهل و: ١. ةةخ ونش ناحب "اهدن

 اليلق عفرتو 2« ةرارحلا ةجرد نم ءيشلا ليفت ل هدف :ةحاخ اذكيلا

 .- ةياوطولا "مفتت" نا

 ةهبجلاف « ةدودحم تاهج * هي رخبلا تا راشلا أ يضتقتاو
 هل در يلا كالا نا ا ل ول احلا

 ا ريل د نمل تنل وعلا يي علا
 لصف يف احضاو رايتلا اذه رثأآ رهظيو . ايناتي روم ءارحص
 ةج رد ضفخ ىلا يدؤي ثيح « ةيلحابسلا قطانملا يف ةصاخب فيصلا

 نم ةرارح لقأ ( روداغوم ) ةريوصلا تناك اذهلو ايبسن ةرارحلا
 لككاق ىلع ةعقالاولا ' ةفتتلل نق لاازحت لقآ اه زؤةذب :هكدوأو "لمات“رلا

 : طيف اودللا »وعملا

 ةيليجلا زجاوحلا كلت دوجو ماع يب رعلا نطولا زيمتيو

 ول فما او ى ناو مكاو هذا او ؤذ بلع خش يمس
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 « ةدودحم تاهج ىلع رصتقت زجاوحلا هذه داكتو . خانملا ره ااغم ظ

 موقت ثيحب عافترالا نم تسيل اهنأآ دجن تاهجلا هذه يف ىتحو
 تاجتنفلا اهي.دموت امرا زتك ةيهفتت تقؤلا قا نفاو متي انعم اربع

 نآدظع الي .نكلاو 5 ةيحانل د نا له دع ندم كابير لك لا
 كيم ةعدنلا نيالا يظن رع نيم يقام لب ىكلا يماخللا لح
 نيلي قا هرشأ اك راضتلا | ءاج اذ اهنيك قلاع نم

 نراقن امدنع احضاو اذه رهظيو . ةبوطرلا عيزوت يف ةصاخبو

 ىلوالاف . ماشلا يف نانبل لابجو يب رعلا برغملا يف سلطالا لابج نيب
 برملا نم وأ ىف رغلا قامشلا ىلا ضرخلا تونجلا نم ك1 8
 يف لغوتلل ةيطيحملا تارثؤملا مامأ ةصرفلا تحاتآ قرشلا ىلا

 لحاشتل“انب رقك ةيددأ وم :اهنام اقمار فكرك اةقمفاو انينن كلارا

 ىلا ةيرحبلا تارثّؤملا لوصو' مامآ الئاح ىقزشلا طدم وتملا رحبلا

 ماو نع عطنا. انك نابل ىن كانتا الهنوف اعجك الطجوتتلا

 ريسبك ؟لح نا يف علا نطولا خانمل ةماعلا رهاظملا طبت رتو

 تاقاطنل .يبنستلا عقوملا طبضت يتلا ةيرهاظلا نسمشلا ةكرحب

 يراقلا وأ ريغتملا طغضلا تاقاطنو « يرحبلا:وآ مئادلا طغمضلا

 يتلاو« يب رعلا نطولايف رثؤت يتلا مئادلا طغضلا قطانم امآ

 يف ةقطنم يهف سمشلا لاقتنال اعبت دودحم قاطن يف بذيبذتت

 5 يروزآلا طغضلا ةقطنم يأ يسلطالا طيحملا يلامش '

 : ىئاوتسالا ضفخنملا طخغضلا ةقطنمو 1112

 ادشحا واقع ةعون اودع نسخلا ريغتملا طغضلا ةقطنم لمشتو

 عافترا ىلا رياني يف ةيبسنلا ةدوربلا يدوت ذا . اهيب رغو ايسآ

 هذه يدّوتو . ةينوي رهش يف سكعلا ثدحيو . طخغ.ضلا يف يبسن
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 ةلوتسملا يه ةصاخ ةيئاوه تارايت ثودح ىلا طغضلا نم مظنل

 . راطمالا عيزوت نع لوألا

 ءارحصلا قوف اه لاا هيظنل ةتعفتا كاشفا يمف

 0 ل لام ا حي ردنا كلا
 ناريا ىتح دتميو ايسآ طساوأآ عفت رملا طغضلا يطغي

 طخ بونج ىلا يئاوتسالا ضفخنملا طغضلا ةقطنم حزحزتتو

 حايرلا ةرطيدس تحت ىيبرعلا نطولا مظعم حيصيو « ءاوتسالا

 101 ا رح ل ىلا فاعلا ديك ىلا ةيلابسلا 4. رافعا
 يئاوتسالا ضفخنملا طغضلا دوجو ببسب لينلا يلاعأ

 قطانم هيلع نوكتت ذا ماظنلا اذه نع طسوتملا رحبلا نشيو

 شكأ ىلا دتمت ال عقاولا يف اهراثآ نكلو . يببسسن ضفخنم طغض

 يللا قلي وتتلا هطملا قالا لعاشبلا جيراوهوليك» هيوم
 كلدذبو « ريصاعالا قاطن ةفاح ىلع ةقطنملا حبصتو . يبرغلا

 . اهب ريصاعالا رورم دنع راطمالا اهيف طقست

 برغغ لامش قيرط نع يسلطالا طيحملا ريصاعأ لصتو

 دادزت مث « ةيقيرفا برغ لامش قيرط نع وأ اينابسأو ايزوا
 قي رط نع اهريس لصاوتو « رحبلاب اهلاصتاب اهيايدش ددجتيو ةوق
 00 نق نأ كة لا نط م 3 نا طولا دعا
 ا ا اا ل رك ودعم ينل اج وو صب بل

 نيبو « سيايلاو ءاملا نيب نيابتلل ةجيتن ةيوجلا تابارطضالا
 0 الا 1 نك هدانا ل اطلاو "ةفاذلا ل ريغبلا
 ةاازلا نكت واهنغ رفا تايضاوختالاالمنعفا هتفاتنخلا"لحااذلا و

 هلددبتلا ؟قطاويلا للا ةةغلعخلاب_ تئانوجللا نسي قدحللا جال نلا اهل. والا

 قرشلا وحن تهجتا املك مخضتلل ةضرع نوكت مث نمو
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 تاضافخنالا نوكتل اهريغ نم ةيحالص رشكأ قطانم دجوتو

 اهيف دلوتي يتلا ةيلامشلا ايلاطيا : قطانملا هذه مهآو « اهمخرضت وأ

 ىلا يقرشلا بونجلا وحن كرحتت ةيوجلا تاضافخنالا نم ريبك ددع

 بونج يف تاضافخنالا نوكتت دق كلذك . يقرشلا طسوتملا رحبلا

 جيلخلو « طسوألا طسوتملا رحبلا ىلا كرحتت مث سلطآ لابج
 صربق ةقطنم نأ امك . ىلفسلا رّصمو ةقري .نسسقط ىلع.هرثآ ترس

 صربق ريصاعأو . ريصاعالا دلوتل ةيسيئ رلا قطانملا نم اضيآ يه

 ءاتشلاو فيرخلل ةزيمم ةرهاظ ةكرحلا ةعيرسلا ةريغصلا

 . عيب رلاو

 يقرش دادتما درجم طسوتملا رحبلا ريتعن الأ بجيف مث نمو

 طك روملا) دالملا ىلإ رداع ديلا تانج اجت ا يدع ايست ىنياطمال اردد عجل
 قف !ديفز تركت ( يي رتلل لا يحس ايزل رار
 0 سوا مح وكول ا راق حما
 نحلا ييصاعا نب شالا يتطلا ع مدة
 انك اهنكلر الا لاك ها لا ع دا
 اهدعاسيو «لخادلايف ةيئانلا ءازجالا وزغت ثيحب ةوقلا نم نوكت

 . يبرعلا جيلخلاو نيوزق رحب اهقلخي يتلا فورظلا كلذ ىلع

 تانك سفر ةوتمع قاف دم وو ةيدش ينحل
 . راع لعمق: ق هيما لاا وفاة بيل اءن1خ ىلإ نامل يناداب شيقل
 وهو . لصفلا اذه يف رطم نم طقسي ام لك نع ةلوثسملا يهو
 الفتك يبدي ال( كادي انع |[ ةيهلطيمل ارجل عوج ا تلعب كلا قم ل1 هاوجإاظلا
 هبش اهمظعم ةقطنم يف ريطخ لماع اذهو « هرارمتسا ةدم فلتخت

 دراوم مهآ نم اهيف ةعارزلا ريتعتو . ضورفلا نيسحأ ىلع فاج

 عقوتيو 2« فيرخلا يف ركب ول رطملا ىلا ىضرلا نيعب .ظنيو « ةايحلا

 ل



 تاكل اع داتا؟[4 ااوكبل قا نكات هولا ورشا

 نم ةدراب تاجوم هحاتجت نال ةضرع هلك يب رعلا نطولاو
 1 ةفيشعلا دي وجلا) تانج امحت دل 5 نحاول ةيحاضصم © لامشلا

 اةااجيف راك د ابك شنو« هذ راببلا ةرهشلا يفسد تاك 1

 . ناقلبلا ةريزج.هبش ىلع يداع ريغ عفت رم طغض زكرت

 ىلع عيب رلا يف 0 يتلا هتاكيف انحب 02155 *كاتو و

 كالا د لسكعي ماعلا لا كيتا "اكسو نناوسسلا" لخابشلا كوع

 د د 1 او دي انتقل 2 ناش اين كف لا" ياضولا
 ىادسلاعلا فاجلا# كب هكا احا يطعم بسم لكنا رفع
 جلث نم ريثكلا لمحت لازت ال نوكت .يتلا لودضانالا يقرش بونج

 . ةرارحلا تاجنرد يف اعساو اقف كانه لعجي امن:ءاتنثلا

 - 0ك ل ١ دك ا ا دك ١ فاو ركل اك ؟كتيشقلا يف امآ

 الف لامشلا ىلا يروزآلا طغضلا ةقطنم عجارتت هيفف « اهباشتو

 هلامتشلا يرام ا تاقلا اه ير د يافا لما 00
 دنع اهرثأ فقي لب ءاتشلا لصف يف اهلغوت لغوتت ال يتلا ةفاجلا

 يبسنلا ضفخنملا طغضلا بيسب ابيرقت الامش ١8 هضرع طخ

 لاوحالل يسيئرلا طياضلا حيصصيو . ىربكلا ءارحصلا ىلع

 ضفخنملا طغضلا ةقطنم وه يب رعلا نطولا تاهج مظعم يف ةيوجلا
 لاقعت ىو ملا ب ب يبس عاب لع ميك هما زر وتسسع ا ىلا

 ا لا اق كاز يلع رج اه اويل نويلج نعال افيلعلا
 داكيو .« ةردان ريصاعالا حبصتو . ةيروزآلا ريصاعالا دض ةقطنم

 نم ةرارح لقأ لحاوسلا حبصتو . موي ىلا موي نم ريغتي ال سقطلا
 قع دلي ربا يندر كاوا قييسملل انواع ادا وعت ةاميملا ىلعتور» ع لحادلا

 نضافخنا لضفي ةراض ريغ اهنكلو يراحصلا هاا يراحصلا
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 ريثت .ام اريثك و راهنلا ءانثآ ةصاخبو ةيوق حايرلا بهتو . ةبوطرلا

 . يتابنلا ءاطغلا نم ةيراع ءاد رج .قطانم نم اهب وبهل 'نايغلا

 ةلجساك فز ئئاللا يللا يع قديس كلا لا دعبل
 مننضيمي ل ديبلاعكو فاطيما لكم نوب قلسلا حنو كو البلا
 . صربق ةريزج ىلع ضفخنملا طغرضلا نم ةقطنم دلوتتو « يبسن

 يىدنهلا طغضلا نع القتسم هسفنب يصربقلا ٍلطغضلا ظفتحيو

 ةيدرودس قوف زكرمتي عفترملا طغضلا نم قنع دوجوب يمسولملا
 "د تلا لالا

 اع رعبا لوم ودلال «يكاؤ مسالا طعام نا ةقسم
 حبصي كلذب و «ءناطرسلا رادم نم برتقي ىتح ةيرهاظلا سمشلا
 ةيب ونجلا ةيمسوملا حايرلا ذوفن تدت طس روالاو يبونجلا نادو.سلا

 . ةيب ونجلا تاطيحملا يف عفت ملا طغضلا قطانم نم ةباهلا ةيبرغلا
 ىلع الامش 12 نض رع طخ تح ةريطلا جاي رلا هده رثأ تتفيفو

 ." ١ يه نمتلا هح و

 نضضطت تذ نيف نا ةقكلمو كعجملل عيزوتلا اذه ءوض يف

 : يهو يب رعلا نطولا اهل ضرعتي ةيئاوه

 : يمدسوملا ءاوهلا أ

 يبونجلاو يقرشلا نيمسقلا يف فيصلا تازيمم نم وهو

 ةجيتن ثدحي يقرشلا مسسقلا يف وهو . يبرعلا نطولا نم ىدصقالا
 املك ويدنهلا طيحملا يف حايرلا دلوتتو « ضفخنملا طغضلا دادتمال

 ةيقرشلاق اىءلا دودح. ىلا لصت امدنعو « اهراطمأ تلق, اهلغؤوت داز

 امدنع.و« ةملغتنم احاير حبصت اهنكلو اهتب وط ر لك تدقف دق نوكت

 قبالي اهدكلا ةياوطإرلا ينس ال يبضي اهيشكي يطع زخم قيال ا يلجت
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 . راطمألا طوقاسب حمست نأ نم

 اهردصم ةيمسوم حايرل هطسوو نادوسلا بونج ضرعتيو
 ىدتهلا وقوفا !ةيسلطالا عيلفجنلا يف ![قييستلا: منحنا :ظحفللا
 وحن ةراقلا يف تلغوت املك اه راطمأ لقتو ةريطم حاير اضيأ يهو

 همي دع هماو طلة فاو عازر فدل ىسععتاو عووهفلا ةقطبت
 لقفل قا وكلك( ةيوظورغلا قه لامعا: خلا ةفكل فا هه وبا نسرع

 . ةيرطملا ةعارزلل

 ىلا. ةيقيرفالا ةيمسدلا حايرلا هذه نم ناسل دتمي دقو

 نأ د كاهن عز اقاخأ وو: نمل ١) يف راطمآلا طق.ستف برعلا دالب يبونج

 ةرازغ يف اهلثم نكت مل ناو اهماظن يف دنهلا حايرب هذه نراقت
 . اهراطمأ

 يأ لغوتت ال ريمتيس فصتنم ىلا ةيتوي نم ةدملا لالخو
 ففي رمال انجل ناركيو نيبادلا "قرعلا نق عزك "ةبتاارم ةلخك

 كرو 0 لولا جايارلااو هيل امعلا» ةيىاغعلا يايارلا''نيب اند
 دطسوتملا رحبلا نم ةيرحب ةيثاوه تارايت آدبت سمتيسس رخاوآ يف
 . هلحم لحتل جيردتلاب يمس وملا ءاوهلا حيزتف

 يرحبلا ءاوهلا

 قف لتضألا, ىف هسلتك كاؤعتو ا فخم مهآ يه ةي ولع رلاو

 قسرا ىعابافا ةكتليرخلا كفر لان بكيت جسارمالا عطيخملا
 دقف اذهلو . ةيقيرفا برغ لامش قيرط نع وأ ابروأ برغ لامش
 يدرادم اهضعبف « اهسف: ةيئاوهلا لتكلا نيب تافالتخا كانه نوكت

 قيرطلا يف ةرارحلا دوف نذل يسجرو « ىبطق اهضعبو هتاشن ف

 ايفل !اهنااخ )قر حسا [ةنالبابوا لمي ال1 نغا نادكل"ةكلتمبلا يندنلا ب لئؤطلا
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 صاخ..عباط اهل نوكي ال ةيقرشلا طسوتملا رحبلا لحاوس اهلوصو
 .:. اهديمي

 لتكلا قيرط نأ ذا ريغتت ال يهف ةبوطرلا ةيحان نم امآ

 مداصتت وأ لتكلا هذه عفت رت امدنعو « رحبلا هايم قوف ةيئاوهلا
 . ةريزغلا راطمآألا طوقس هيلع بترتي افيثكت ثدحي اهريغ عم

 و قت و يب رغلا هاجتالا نم ةداع ةييرخبلا لخفلا يتأتو

 تاقالتخالا تدحتو"# ونام لأ ني وتكأ نم ةدملا يف ةيب رعلا يضارالا

 لك ايس قفا انعل اهو اج باي ةينل رالا لككللا ف كارقعل نصح
 ةيوج تابارطضا اذه ىلع بترتيو « اهتعيبط يف ةفلتخم ىرخأ
 يراصعالا سقطلاب اهيبش وجلا لعجت

 تاي اسصفخت الا نضع .دوحاو يرحبلا ماظنلا اذه .صهاظم نمو

 ةجرد ىلع تاضافخنالا هذه ةماخض فقوتتو « ةريغصلا ةيوجلا

 ةنصو» انهنركت ىعلا فلعل اةنئاازمأ] لظكلال ىرا رج وانتا
 قازك اف امزح ارايعلا» لف لمن دار .لاعلا ةضتشتسم ينايكفأ ةيوطأألا
 . برغلا وحن انلغوت

 : يرادملا يراقلا ءاوهلا جي

 نم ةعساش تاحاسم دوجو يبرعلا نطولا تازيمم مهأ نم

 قيرط يف عفدنت ةفاج ةنخاس ةيئاوه تارايت اهنم بهت يراحصلا

 ىلع ضفخنم طغض ةقطنم تنوكت اذاف .٠ ةيوجلا تاضافخنالا

 يلامش نم عفدني ءاوهلا ناف « تيرك ةريزجو ايبيل لحاوس

 ىلا .يفقي وا.“ بك سايق لك :لامشلا وع بزكلإر دالي وب لك لقا
 يرارحلا طاشنلا ةيمك نم اريبك ءزج نأ ذا ةصاخ ةيوج فورظ

 ىلا انايحأ لصت ةيوق احاير دلويو 2":طغضلا ناديم ىلا لوحتي
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 ةجرد ١٠١ وأ ١8 وحنب ةرارحلا ةجرد عفترت دقو . عياوزلا فنع

 نم لقأ ىلا ةيبسنلا ةبوطرلا ضفخنتو . لئالق تاعاس يف ةيوئم

 ةيبونجلا حايرلا هذه لمحتو . ةيلمرلا فصاوعلا نوكتتو / ٠
 مومسلاو ةقرب يف يلبقلاو رصم يف نيسامخلا يهف ةفلتخم ءامسا

 يف زوطلاو ماشلا يف قولشلاو برغملا يف وكوريسلاو سنوت يف
 . اذكهو قارعلا

 : يراقلا يطبقلا ءاوهلا د

 بونجلا وحن درابلا ءاوهلا نم تاجوم بهت عيب رلاو ءاتشلا يف
 نكميو دربلا ةسراق نوكت يتلا ايساروأ لخاد تاهج نم برغلاو
 بونج يف نوكتي عون : حايرملا هذه نم نيزراب نيعون زيمن نأ
 وهو طسوتملا رحبلا قرش ىلا لصيو ابرغ هجتيو ايسآ طسو
 ريصاعالا دادضأ نم دمتسم عونلا اذهو . ههاجتا يف تباث

 رخآلا عونلا امأ . ةرارحلا ةجرد ضفخ ىلا يدؤيو ةيربيسلا

 دادضأ فورظ دوست ثيح ابروأ قرشو طسو تاهج هردصمف

 لا ا ا ا الا
 الا عقاولا يف وه امف « بوطرم ءاوه  ايسسآ طسو نم باهلا
 ريت هيكل طلال تلطسملا قي نتن رع يتلا يرختلا ءاوقلا
 اذه نم تارايت بهت رخال نيح نمو . هترارح ةجرد تضفخناو
 هي وحلا اتانفافحت ل نم د رود ظ نحاوف يف درابلا يبروالا ءاوهلا

 اذه يدّويو « طسوتملا رحبلا لحاس لوط ىلع قرشلا وحن كرحتت

 نم تاخز ثودح ىىلا يدؤي امك سقطلا رارقتسا مدع ىلا ءاوهلا

 ش ٠ نيزغلا رطملا

 دحاتا نإ اهئوض ىلع نكمي يتلا ةينسيئنلا لماوعلا يه هذه

 مهأ نأ ظحاليو . يبرعلا نطولا يف خانملا لماوع نع ةروص
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 جعساولا يرإرحلا ىدملاو ةيلاعلا ةرارحلا يه فيصلا لصف رهالظم

 يه ةيحاصلا ءامسلاو . يملصفلا وأ يمويلا ىدملا كلذ يف ءاوس

 اذه يف يبرعلا نطولاو « نيخستلا ةجرد ةدايز يف لوآلا لماعلا

 ةنخعاوا وتعالا ب طجاللا بازقألا فا: اةينارو تتم ل ءقلط انملاب قف فلعخت

 .باهكسلا ويل انهت رشابلا مامكتلا ةبيد ةطتيلعلا لينا

 تاهج ضعب يف ةيملجلا لحاو.سلا يه ارثأ لقأ ىرخآ لماوع كانهو
 ةرارحلا ةجرد فيطلت يف رحبلا رثأ ددحت هذهو ٠ يب رعلا نطولا

 دولت قومشع 1 :ةقيضلا ليل الملا: لوهجصلا نع انواطمك يح
 قطان ىف :نيعتشملاةداقد لعب ادع |بئايتنام# كلك اذ عادلا كاذملإ
 ةيلخادلا ةيوارحصلا قطانملا مظعمب م 7١ طخ طيحيو . ةفاجلا
 ةرارحلا تاجردل مقر ىلعأ لجس دقو سطسغاو ةيلوي يرهش يف

 ىلا ةرارحلا لصت ام اريثكو م 2085 وهو ىربكلا ءارحصلا قف

 تي وعلا ناو ام ىلا نععجس زينل اور ايكو لا زكا ن2

 3 ةمطنم ديجتال قرا ريتنولا واءانللا عرار لو هيد

 قالا رم 0 نع يفيصلا اهترارح لدعم ضفخني يبرعلا نطولا

 يف ةرارح روهشلا دشأ وه ةيلويو . ةيلاعلا ةيلبجلا .تاهجلا:

 ىلا رخأتي لحاوسلا ىلع ىمظعلا ةرارحلا لصف نكلو « لخادلا

 غلبت ذا كلذل لاثم ريخ ةدحتملا ,ةيبرعلا ةيروهمجلاو . سطسغأ
 اطبس وتملا رحبلا لحاس ىلعو ةيلوي يف يداولا يف اهاصقأ ةرارحلا

 بونجو ةبونلا يفو برعلا دالب:يف بونجلا ىصقأ يفو . سطسغأ يف
 ا ا

 برق اوي كعنم و يب ان ىودتمال 0 طخ رمي ءاتشلا يفو

 لامشلا هاجتا يف ةرارحلا ضفخن تو 2 نلاطسحللا ثاقح 0 ا

 ىلا ضفخني ال اهلدعم نكلو « تاعفت رملا ىلع اهتاجرد ىندآ غلبتو

 الو تاهجلا لك يف روهشلا درب وه ريانيو . لاح يأب رفيصلا ةجرد
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 ( طابش ) رياربف رخاوأ يف الا ظوحلملا عافترالا يف ةرارحلا آدبت

 .' ةلغ بشت عافترالا يف ذخأت تأآدب ىتمو « (داذآ) نس رام لماوأو

 جال زعير" ييسر ةيتارم ودام و ديلحل كافالبتا ور
 / ٠-6 « 7١ نيب ةدحوك ةقطنملل ةيبسنلا ةبوطرلل ماعلا ريدقتلا

 + لم طلت عاوسفلا لشق كا عد 2: رسولا ةيرد ةلطوقاو
 يلحاس لهس ىوس كرتت الف لابجلا اهرهاظت يتلا لحاوسلا

 ىلا ةبوطرلا ةييسن دامؤزاو,ةرارغلا اةبحود عاافعو ا. ئذؤياو :قيمق

 ةعمس يبرعلا نطولا تاهج ضعبلو . لمتحم ريغ وجلا حبصي نآ

 : لسحالا رحبلاو يبرعلا جيلخلا لحاوسك ةيحانلا هذه نم ةئيس

 خانم نأ ل اهيفا. -تادوتلا روباوصتح وا لطشة كل ذل لاق ريخو

 . ملاعلا يف خانم ًاوسآ ىلوألا

 111 دوما نارعاعمقا اهي زال رلا) لك تاهل ندم قو
 ضعبو توريب يف لاحلا يه امك ةرملاب راطمالا دوجو مدع مغر

 بيزايملا يرجت ةيلحاسلا ندملا نم ريثك فو : ؟نامع ل امم نايح

 رمحألا نحبلا لحابم ىلع ىدنتلا ةرثكو . حابصلا يف ىدنلا هايمي

 . نميلا ةعارز يف ةيمهأ هل لماع

 دايرة اًهنكلو ؛ ةماه ةكتصي .ةليلق ةياوطيلاق لخادلا يف امآ

 يوكل لسع ل ب كا ساس 50
 ريغ ءاتشلا يف بابضلا ثودحو . ةعجارتملا ةيمسوملا تارايتلا

 ةيرهنلا ةيدوالا يف نوكت امناف تدجو نا ةرهاظلا هذهو . عئاش

 . كلذك ةفاجلا قطانملا يف ثدحت دق اهنكلو « ةصاخ ةفصب

 ةريزج برغ بونج امه نيتقطنم ءانثتساب هناف رطملا نع امآ
 زيمتي يب رعلا نطولا ناف نادوسلا نم يبونجلا فصنلاو . برعلا

 بوبه ىلا عجري اذه يف بيسلاو . رطمملا ءاتشلاو فاجلا فيصلاب
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 ةهجتملا تاضافخنالا ضعب ةرجه ببسب برغلا نم يرحبلا ءاوهلا
 يف عفت رملا طغضلا موقيف فيصلا يف امأ . ءاتشلا لصف يف ايونج

 لا مكت قف نضفخملا لطتفلا نيكرا ريم اع هةكم وتلا رحنلا  برغ

 لوصو نود لوحي كلذبو يمس وملا ضفخنملا طغضلاو يطنلطالا

 كمي عفترملا طينملا 103062 رثغلاب نع ةيلشلاب ت45
 يقيرفالا حانجلا يف فافجلا ةدايس نع : رشامملا لّوتسملا 8

 حبلا يف عقترملا طغضلا نم ةدحاو ةقطنم دوجو ىلا قف عج

 مظعم يف ةيعارزلا ةنسسلا ناف فورظلا هذه ساسأ ىلعو

 رخاوأ يف ءاتشلا راطمأ طوقس عم ًآدبت يب رعلا نطولا تاهج

 ندطظنملا نم ةكطلا كاونالرغت .ثعحح ىو وتكا لئاؤأب وأ نّومتيسم

 مظيصلا اصف ف. ةونين ىقلاواملا ىقاحلا

 رحبلا ماظن ىلا ةماع ةفصب ىيمتني يبرعلا برغملا ناك اذاو

 عم قفتي وهو ةدوربلا لصف يف هراطمأ طقست يذلا لع.سوتملا

 هرابتعا نكمي يب رعلا قرشملا ناف عيب ىلا لئاوآو ءاتشلاو فيرخلا

 هفورظب لصتي اميف كلذك ٍطسوتملا .حيلا ميلقال ايقرش ادادتما

 ةئيفدلا ةلدتعملا ضورعلا يف عقي نيميلقالا الكف . ةيخانملا

 ةيراجتلا حايرلا ريثأت تحت تحت عقي امهالكو «ةيرادملا تود ضورعلاو

 اههردصم يتلا ريصاعالل ضرعتيو « فيصلا لصف يف ةمظتتنملا

 نيب يسيئر سلا فقدحح لا: ءاكمشلا لصف يف يطنلطالا طيحملا

 عضخت يتلا ىرخالا نم رحبلاب ارثأت شكأ ىلوالا نأ نيتقطنملا

 . ءارحصلا هيشو ءارحصلا ةيراقل

 طقستو .ريصاعألا ىلا ةيوتششلا يب رعلا نطولا راطمأ عجرتو
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 قوف عفترت امدنع ةصاخبو را.عالل ةيمامالا ةهبجلا يف راطمالا

 رورم يهتني امدنع ةحضاو ةجردي لاوحالا فلتختو لابجلا

 ةطرحملا حايرلا ردصصم ىجلع لوالا ماقملا يف مالا نمتفنرويةاضعالا

 يتلاو راصعالل ةيمامالا ةهبجلا ف ةدعاصلا حايرلاف < ناصع لا

 نم فورظ قلخ ىلا انايحأ اه.سفن يه يدؤت دق اراطمأ طقست

 امك قي تالا ةلمجب تيعارتك ست دس لا تسل

 يف ءانيسو برعلا دالب يداوب نم يتآلا يئاوهلا رايتلا لوحتي
 . نيطسلف يف ةينيسامخ حاير ىلا عيب رلا لئاوأو فيرغخلا

 ةرسخؤؤم يف يئاوهلا رايتلا نوكي امنيبف ىرخا ةيحان نمو
 ةيئام ةلتك نزاتجي نأ ثدحي دقف ةداعلا قف افاجو ادراي راصعالا

 ءاغا سرا تار لاي ا 1 ا ا
 ا

 ة ل فنيا و ليس ا
 لايت يلع ار سنس نع دج اهلج جلا يس الا ءارولا ا
 نمو « اهرداصم يف هيلع تناك امم اًئفد شكأ حبصت ةماع ةفصب

 نافي التعوتب ور هتكيش الرا يفلح لع وردي: ضمت اق وك نا
 نم ةيلامشلا ةيروسس لوهس ىلا بذجنت يتلا ةيلامشلا حايرلا
 .اهطوبه ببسي ايبسن اهئفد دادزي جولثلاب ةاطفملا ةيلاعلا باضهلا

 ةريفتم حاير اهتءيبط مكحب يه ءاتشلا حاير نآ عمو

 اههاجتا يف مكحتت دق ةيلحملا سي راضتلا تاهاجتا ناف تاهاجتالا

 رمملا رود بعلي دق ةريزجلال هس الثمف ءاهضعب ةوق نم ديزت دق وأ
 ملسرا ل مدعو اكوا فام عوق نوبل نخب

 اهطوبه ناك املو « ةدوريلا ةديدشلا اينيمرا تاعفترم يف كوتت
 ةتفددتلا يف اعتلاء ت يوقي يلبج هك اجر كاده !نمملو جي ردتلاب

 ]| بذتجيف
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 انيس ةكيدمتد "8 ناوخن ةجرد يف ةريزجلا لوهش عج لصت اهناف

 ل ل فلا 16 و علا اردو لع نست ةييدجلاب
 . ةقطنملا هذه يف ةلجد رهن هايم تدمجت امبرو لب « ثودحلا

 ل رت ا
 تامهجلاف «حطسلا عافترا ةجردبو «لحاسلل ةيسنلاب ميلقالا عقومب

 تاهجلا رزغأ يه ةيلاعلا لابجلا اهئارو نم عقتو رحبلا هجاوت ىتلا

 . نانبل لحاسسو رئازجلا لحاس يف لاحلا يه امك ارطم

 رد لش اتسلا نم اهحت ١(املك .ايحر ردت ناطمر ا: ةيلمك_ لمتاو

 فداصت ثيحف . ةدعاقلا هذه ىلع اجوزخ كانه نأ ريغ « لخادلا

 714 ا 0 فيت كا تاسكلا نأ هيلاثلالابحلا حاب رلا

 ءارو اميف ضقانتلا ثيح نم ىلوألا اهتريسس دوعت مث « ىرخآ ةرم
 حايرلل ةهجاوم تاعفترملا حوفسس نوكت ثيحو « تاعفت رملا هذه

 فلخل ذي كما زعلك سلا لإ مارا لي تا سا هتاف
 اهنم ةيلاخ وأ راطمالا ةليلق « رطملا لظ » ّقطانم يهو اهنم

 ىه ىتلا باضهلا ةصاخبو اهريهظ دجن نارهو يف الثمف . اناي>آ

 نم ةكفالفمالا نونو سعب اس يحاك ةؤشلا نثق
 لكم ليان اان وعمود ا دمع ل سا داو اة قرشا هاد ارج
 يف يداوأ ونعا ديلإت ل نايم ردو وو وصعسسب هيليعلا

 طك مفادست فطار نعت ا( تواعلا ريال تادلنلاب وح .تطيسلا
 لا تكلل نق د وبلا ةلمقا داب دوام طرود قلحاا و كيوم
 هدكل و « ندرالا قرش ةبضه نم برغلل ةهجاوم تافاحإا ىلع ةدايزلا

 76٠١ ىلا ىرخأ ةرم صقانتيف (دامحلا) ةيروسسلا ءارحصلا يف دوعي

 : لق ازا و عمللف

 لل و ويرسل دوكاوتنلا فعالا ىو وي دانا قوقل ىفأو

 (ء]



 اطيسب ناك ولو عافترالا نأ دجن حطسلا طاسبناب نيمتت 5 ىتلا

 نودحلعلا ليم السف « ءاتشلا طم يف ةظوحلم ةدايز ىلا يدْؤي دق

 تارفلا هاجتا ف ق قشمد نم يقرشلا لامشلا وحن دتمت يتلا ثالثلا

 « اهيبناج ىلع اهب فحت فحت يتلا سبتسالا يضارأ نم ارطم رثكأ

 رايآ ىلع دمتعي روزلا ريدو رمدت ربع ميدقلا ةراجتلا قي رط ناكو

 تاحياق وعل ططتسم ع مالا برادا نال سوم ودخل ١ نوع يو
 ةلشلسم دج عامتتت ءةارتمشإ لات نق رايصللا ةاهك اياب دك لكاف

 طبت رت ليلسلاو جالفالاو ضايرلا يف برعلا دالب طسو تاحاو

 . قيوط لابج هايمب اقيثو اطابترا

 01 ا و ل ل ا 0

 ةيوتشلا يب رعلا نطيملا الخ نآب ةماع ةمصي لوقلا نكميو

 رعتص امبالا! نال وجل يسرع راهو واي وعجل اجهحا اجلك ا اع
 « ةينادملا ةقطنملا نم انب رتقا املك اثودح لقآو اقمع لقآ حبصت

 املك حجيردتلاب هدر دق دفمكت ممن اهنا باه قاوشلا هك اواوع

 لش نضطر فلة ظمتح انتم ديودختلا» ىللاوول ةاحفألا !ذفحف كلك

 حبصي وأ لماشلا فافجلا دود.سيو ةردان ريصاعالا حبدصت 1 اني زقت

 جيلخلا روحم لوط ىلع بونجلا وحن الغوت شكأ ريصاعالا دجن ثيح
 عفت رت يتلا تاكا نلا حبضاو دش ثنا كي تحسن امك وخل يب رعلا

 جحيلخ ءارو اميف ةغااطل ريصاعالا ىش التتو 3 اننططلم اهسضارأ

 ةيوتشلا ةيمس وملا حايرلا ةقطنم لخدت امدنع نامع

 «ةريصصق ةرتف امئاد يه فيصلا ىلا ءاّماشلا نم لوحتلا ةرتفو

 لييمت دو » تاوتنإا دق ريصاعالا تيكا ىدح وي 8 رهن ىتأي الف

 ها



 ةرقتسملا ةيفيصلا حايرلا طمن ذخأتو رارقتسالا ىلإ حايرلا

 ويام نهش دعي ام ىلا برغملا يف رمت.سي دق ريصاعالا مسومم نكلو

 دكا وحلا تاعنفن ندا ةزوتعلا ١ ااذها قب اهعووذ#راظكالا ملكنا ظيح

 رطملا روهش نم يب رعلا قرشملا يف ليرباو سرام ارهشش نوكي دقو
 كلذ لاثمو ارطم شكأ نوكت دق اهمس وم ةياهن يف ريصاعالا نأ ذا

 تايلمع ىلا اعجار اذه نوكي دقو نيطسلف يف « يناثلا نطملا » مسوم

 ى» هذ اعطلا .ةفيانااوولا تاؤايعلا 3151 ودحم ىوقت/ ةكلكم "فعادت

 . ةيوجلا تاضنخنملا

 فيصلا يف يب رعلا نطولا تاهج مظعم ىلع بهت ىتلا حايرلاو

 ةمظتنم حاير يهو « لامبشلا نم ةتباث حاير رسبمتيس ىلا ويام نم
 ل يشك هناك هاابلر ا ةدطاهازلب ىدتتت  ريصاعالا اهبحصت آل
 آدبملا ةيحان نم يهو . ءاتشلا لصف يف بهت يتلا ةيسكعلا حايرلا

 برعلا ةريزج بونج ىتح لغوتتو ةيراجتلا حانولا نحل عرج

 كلا ني هال عطنا لرقو لقال تسد ناديا "0 امبتتو
 يف اهترارح دتشت ىربكلا ءارحصلاو ةيب رعلا ةريزجلا بادضه

 حايرلا بذجت كلذبو اهيلع فخي يوجلا طغضلا ناف فيصلا

 موس رملا اههاجتا نع اهضعيب لوحت دقو اهتوق نم ديزتو ةدئاسلا
 فييصلا يف هجيا رحب ىلع بهت ىتلا ةيزيتألا حايرلا ناف مث نمو

 رمهقلل يقرشلا ضوحلل اهروبع يف اهنكلو ماظتناب ةيلامسشش بهت
 تل ناي زاهر تسفر قمح يبوس زب رك نو دسك الظن يحلل
 درع 16 ند حلزا هعسخ (.٠ ايلا طع حلا قتلا | امفخشلا

 الو . ةتياث ةرقتسم حاير ةماع ةفصي فيصلا حاير نكلو

 < طساوتملا ةزحشلا+ دعت قدوة ولع ألا ند اظيسق ا لدطت اهن 1 "كش

 بهت كلا تاهجلا ىلع !ناطمأ كوكس كةان# لا وكلا ريثي اذهو

 ه5



 لوحتتاهنأ باوجلاو ؟ ءاملا نم ةعساو لتك ىلع اهرورم مغر اهيلع

 رمألا « ةعرسسب لقت ةيبسنلا اهتبوطر ناف مث نمو ًافدا ضورع ىلا
 عم ةمئاق اياوز يف تمدطصا اذا الا !ارطم طقست ال اهلعجي يذلا
 .. عافت الا ىلا ,ترطضا و ةيلاعلا لعحا'وسلا

 امه نيتقطنم ىلع يب رعلا نطولا يف يفيصلا رطملا رصتقيو

 طسوألاو يبونجلا نادوسلاو ةيب رعلا ةريزجلا هبش يب رغ بونج
 ةريزجلا يب رغ بونج يفو « ةيمسوملا حايرلا هردصم رطم وهو

 'للظ ةقطنم يف ةأجف حايرلا هذه هبلجت يذلا رطملا مدعني ةيب رعلا
 رطملا لصف ًادبيف نادوسلا يف امآ ..نميلا تاعقت رم قرش ىف رطملا

 لكصفا ةياديي نك ذي ةفينع ةيادي كاف من انك نقب حلاو ١

 طغضلا ةقطنم ذخأتو « ايسآ قرش بونج يف ةيمسوملا راطمألا
 ةيدعاصتلا بحسلا ذخأتو لامشلا وحن لوحتت يئاوتسالا ضفخنملا

 ضفخنتو « راطمألا طوقس ىلا يدوي يذلا دحلا ىلا عافترالا يف

 تاجرد / « 4 نيب حوارتي امب يرهشلا اهلدعم نع ةرارحلا ةجرد

 تايمك لوحت هبلطتي امو بحسلا ةرثك ىلا اذه عجريو . ةيوم

 ماك ةرازرست7 راجل لإ ةححسلا هال

 أطبأ يئاوتسالا طغضلا ةقطنم مدقت نا هتظحالم ردجت اممو

 يف ناريطم نارهش ةينويو ويام نأ دجن امنيبف اذهلو . اه رقهقت نم
 سبيوتكا نأ دجن موط رخلا ضرع يف نافاج ء« طسوالا نادو.سلا

 هاصقأ غلبي يذلا رطملا ىنحنم ىلع عقوملا سفن امهلو  ربمفونو

 لقي نأ يعيبطو . بونجلا ىصقأ يف الا نافاج  سطسغا يف
 نأ كعمل نكلو نلاكشلا رجب انهجحاةااحلك ةلاضقلا صش 0 ا

 لايج هكن اك [نهل و رطملا#ةيك ةداور: اه تا سس ءانمعلل توا

 . اهيا ةطيحملا تاهجلا نع ارامي تكا هل ا
 نا



 'آ : اهنم تازيمم ةدعب ايوتش وأ ايفيص ناك ءاوس

 ىنثتسيالو (رستميللم ٠ ١0 نم لقأ) ةماعةفصب ليلق هنأ يب

 0 ا هك لالا اك فاعلا قلفانملا كوسم كلذ: نم
 هدر يدب اور وو ف قا رك جهلا ري دي رو م05 0
 . نادوسلا يبونج تاهجك يفيصلا

 . يعارزلا جاتنالاب رضي امم اذهو بذبذتم رم هنا يب

 :اةع رد مهتنت مث ةفينع تاخز لكش ىلع هطوقس نوكي



 نأ نكمي

 : ةراطتال

 ةتيعيبطلا ملاسقألا

 ةيعيبطلا ميلاقالا ند 55 ىلا يب رعلا نط ولا مسشن

 . ةيب رعلا:ةريزجلا

 . نيدفارلا يضارأ

 . ماشلا دالب

 . لينلا ضوح

 ةيقيرفالا ءارحصلاو ايبيل

 يب رعلا برغملا

 تا
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 ىتح: نمجألا, حبلا .نم. دتمت .فارطالا, ةيمارتم ةلجك" ئه

 ىتحب الاجبش اهدايسما قف :ليصتو ا ميدتملا طخلاو ىرعلا جلعلا
 ةحضاو عودصلا نم ددع تاهجلا لك يف اهددحيو . بلح يحاون

 رحبلا لحاس لوط ىلع مث ندرألا.رهن يداو نم اهعيتت نكمي ملاعملا
 يبرعلا رحبلا لحاس لوط ىلعو « برونجلا يف ندع ىتح رمحألا
 نكفي مث يي رعلا جيلخلا لن ءارخأ 3 عد ىردلا 3 نامح ىدح
 ةيبارغلا ةقاحلا ق اح وص و لكأ لكشب نكل و انلمألا رحاها لت نأ
 + لمح وألا أ رجلا يح تقلدلا يدلارل

 تاهجلا يه ةرهاظلا هذه نم ولخت يتلا ةديحولا ةقطنملا لعلو

 :تايحلا يعاوأ لل برعلا 5 يريم ةيبكف عروس ثحح ةلايدلا
 يهتنت ثيح يقرشلا لامشلا يف ءازجأ ضعب مث ء ةيروسلا

 عودصلا هذه دوجو بيسبو . يبرعلا جيلخلا لوهس ىلا ةبضهلا

 « تسروه » يه برعلا ةريزج هبش نأ ىلا باتكلا ضعب بهذي

 قرششلاو بونجلا يف ةقراغ ةضفخنم ضاوحأ هب ٍطيحت ةياغلل ريبك
 هلا ةيصملا يطل ىلع يس يت للعلا ىف ل
 . يجولويجلا سشيت رحب اهلتحي ناك يتلا

 نيب حوارتي عافترا ىلع اهيرغو ةريزجلا طسو مظعم عّقيو
 ديزت فورج /كانه“نكتناوارحبلا!حطس قوف م 0-5 و م

 نا



 تافاح تحبصأ ىعح 'تلام دق ةبنضهلا نكلو « انرثك كلذ: نع
 دوجوو . يقرشلا بناجلا تافاح نم اعافترا شكأ يب رغلا بناجلا

 نم يب رغلا بناجلا لوط ىلع ةدئاسلا ةرهالظغلا وه ةيرانلا روخمصلا

 ىدأ دقو . ندع ىتح ةيروس يب رغ بونج نم « ةريزجلا هبش
 عرتسم عكر ىلا تاراشكتالا لموطخ لوشم لغيع ونطلا ققدت

 اهولعت ةعساوهةيتلذاب بائاته نيوكتو * تاهجلا ىضعب يف حطنلا
 نكلو ىنتم ١6١٠٠ اهعافترا نواجتي دق ةيناكرب تاطورغخم انايحأ

  (يفتخت داكت ىتح سبايلا يف انلغوأ املك لقت ةيناك ربلا راثآلا هذه

 . لا ياما ملا كلا و ظالم

 يهف ةيراجلا راهنألا نم نآلا ةيلاخ ةئب رعلا ةبضوهلا نأ عمو

 دوجو كلذ ىلع لدي امك ةيئاملا ةيرعتلا لعفب ريبك دح ىلا ةعطقم

 تاّقبط هنطبت اهنم رثكلا لازي ال يتلاو ةديدعلا ةقيمعلا ةيدوالا

 ةبضهلا ليم عبتت يتلا يه اجضن ةيدوألاهذه شكأو .لاصلصلا نم

 يبرعلا جيلخلا ىلع حتفنت مث نمو يقرشلا لامشلا يفو قرشلا يف
 ةأيقن اكن نق ةيدوالا هده ننغتا نأ حوليو . :تأاىقلا نكودعو

 هتعولا ةيناملا ةيرعتلا لئارط هيف تتم ق شالا لوااو تونك
 . ناحرسلا يداوو نطابلا يداو عونلا اذه ةيدوأ نمو 2 هتقمعو

 د مسقعة كلا رم كادست دكت نأ نكذنو
 : يه و ضعبلا اهضعب نع

 . ةيبرغلا لحاوسلاو تاعفت ملا
 . ةيبونجلا لحاوسلاو تاعفترملا

 تاع قلقا
 .!ةيفوقلا ةيلخغاشلا. لووتسلا

 . ىطسرولا يراحصلاو باضهلا

0 



 ةيبرغلا لحاوسلاو تاعفترملا

 ىتلا ةارسسلا لابج ةلسلس وه ةقطنملا هذهل يرقفلا دومعلا

 يف بدنملا باب زاغوب ىتح ةريزجلا همش لامش ىصقأ نم دتمت

 ميظعلا يقيرفالا دودخالل ةيقريشلا ةفاحلا لثمتو « بونجلا ىصقأ

 زمكبألا نيلا 6-1 ردحتت يتلا ةيدوالا نيب هايملا مسسقم يهو

 ةبضهلا هاجتا يف ردحنت يتلا يلخادلا كب رعضتلا تاد ةيدوالاو

9 
 يلمر يلحاس لهس ىلا برغلا يف ةارسلا لابج يهتنتو

 «ةماهت» مساي فرعيو ىرخآ ىلا ةهج نم هعادسستا فلتخي ضفخنم

 روع اعيطرتا را وحن ل نحنك ةعمجا 145 للا تفل كلا ا

 . ةددعتم تاهج يف «ةرارحلا» اهوسكتو 2 قرشلا

 اهنكلو « ةثالثلا ةيلوطلا تاقاطنلا هذه نيب ةقالعلا فلتختو

 اذه يف حطسلا رهظمل ةزيمملا ةرهاظلا يهو لاح يآ ىلع رمتست

 مسقي فالتخالا !اذه ءوض يفو . ةيبرعلا ةريزجلا نم عاطقلا

 . الامش ١4 ضرع طخ لامش يف نيدم ميلقا ي

 ا ل تاو 7 4 ضرع يطخ نيب اميف زاجحلا ميلقا ٠

 . لاممح“ 16 قف ٠١ ضرع يطخ نيب اميف ريسع ميلقا 5

 . الامش ١8 ضرع طخ نم بونجلا ىلا نميلا ميلقا هي

 : نيدم ميلقا

 ىلا اهروةص ىيمتنت « ةبضهلا ةفاح اهنوكت ةيلاع ةقطنم وه

 تفرع ةفلتخم ءامسا ةيليجلا ةلسملا ملا لمحتو <« ىريمكلا لبق ام
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 ا هدا وحلا يلو ماعلا ينجراعب

 ا لا لاا لا الل تفوت ليف هريس
 . نلثم يقلالا ىلا طسوتملا يف عفت رت

 ةحشلتملا ةنآو اسكنالا نم ددع دجوي لابجلا نم برغلا ىلاو

 ريثك يف عطقتي, ةياغلل قيض يلحاس لهس. ىلا ايئاجف ردحنت يتلا

 يف ةقيمعلا اهيراجم ترفح يتلا ةيدوالا هيلا ردحنتو « تاهجلا نم
 , اذه نأ عمو « ءاملاب اذايحأ يرجت يتلاو تاعفترملل ةيب رفلا ةفاحلا

 'ةيرعت لماع هنم لعج ديدشلا هعافدنا ناف اليوط مودي ال ءاملا

 بساورب ةيدوالا نوطب ىطغتت نأ ىلا ىدأ امم « طاشنلا عساو

 ءابصخحلاو ىصخلاب لا.صلصلا اهيف طلتخي ةجردتم ريغ

 ءامعطقت لقأ حطسلاف لابجلل ةيقرشلا تاردحنملا ىلع امأ

 قرطو يرشبلا نطوتلل ةيحالص شكأ تاهجلا هذه تناك مث نمو
 تاهجلا مظعم يف ديزي دقف ليلق رطملا نأ نم مغرلابو . لاقتنالا
 ديدش هسفن تقولا يف هنأ مغرلابو « ةنسلا يف !ارتميللم ١6١ ىلع

 اهقنع هلق و" اهعانس"ل ا راغت يقرشلا بناجلا ةيدوأ ناف « بلقتلا

 « ةيحطسلا اهتب رت يف رطملا ءام نم اريبك اءزج نزتخت نأ عيطتست

 ىطغتت كلذك . تاحاولا ةعارز مايق روسيملا نم حبصآأ كلذلو

 ا ار ع را اتعامل نواب او د تست ريل شا علا
 نع اديعب هظفحتف اهنم ىلفسلا تاقبطلا يف رطملا ءام عمجتيو « هب

 ةطيسبلا ةعارزلا مايقب حمسي كلذبو اهترارحو سمشلا ريثأت
 . رابآلا ىلع دمتعت > ىلا

 رثأ ناف « رحبلل هجاوملا يب رغلا بناجلا كلذ نم سكعلا ىلعو
 ةلق اذه نع جتنو لويسلا قفدت ةدشل ةعرسسب يفتخي هيف رطملا

 , يلحاسلا لهسلا يف ىتح بناجلا اذه ىلع قرطلاو ندملا دوجو
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 ةل.درفتسلا ةيبرعلا ةكلمملا يبو لاببك ىف تاوئملا ناك 15
 ثيد . ةيلبجلا ةل.سلسلل يقرشلا بناجلا ىلع لذادلا يف دجوي امنا

 . ةنيدملا « العلا « كويت « ةرودملا تاحاو طخ دتمي

 ةعاولا ةيه اهنهأ نمو هناك بلا تارحلا نإ فلول جست و
 . حلاص نئادم لامش ضريوعلا ةرحو كوبت نم برغلا ىلا

 : زاححلا

 يف الو 2« يجولويجلا هئانب يف نيدم نع زاجحلا فلتخي الو
 لا كي يراد تاقالش نا روع نفاد دلال
 . ش ه!"5 ضرع طخ نم بونجلا ىلاف « اهبيترت فلتخي مل ناو
 00 انسستلا دواجت دف ير دخلا# ىليجلا قاطتلا عافت دأ لقي
 يف ةصاخبو ةقرفتم تاهج يف لدعملا اذه زواجتي دقو طس رتملا يف

 . ةمركملا ةكم لوح لاحلا يه امك لخادلا

 د 21 لالا ةيضملا ىلا نودلا قف لاجلا يمتص
 مظعأ رييخ ةرج اهنمو لامشلا تارح نم رفوأ تارحلا نم ددع

 ٠ ةنيدملا نع اهلصفيو ةحاسم اهربكأو ةيبرعلا ةريزجلا تارح
 ةقطنم اهنم بونجلا لأ و ضمحلا يداول ىلعالا ىرحجملا ةرونملا

 ةنيدملا ةرح انايحأ ىمست ىتلا ميلس ينب ةر> نع اهلصفت ةيلهس

 اهنم رثكأ اهنكل و ربيخ ةرح نع اهتحاسم يف اريثك لقت ال يهو

 تارحلا نم رخا ددع ةئيدملا بونج يفو . اهتاهج ضعب يف اعافت را

 ىلا ردحني يذلا رساودلا يداو اآديِي اهدنتعو فيصاوتلا-ة رد اهتم

 . ةريزجلا هبش بلق

 اذلي [ةيقك خسضاوا ىل| انس وسر لا لاجلا يونندف بردلا نا
 زسجاحلا ضافخنا ىدأ دقو « نيدم ضرأ يف لامشلا يف هيلع ناد
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 فرعتو « !روسيم لخادلاب لهسلا لامصتا حبصأ نأ ىلا يلبجلا

 هككييقم اظتلليو ةيادب يهز )) زاجحلا ةماهت 0 مدسأب ةقطنملا هذه

 ىلاو لب بسحف اهحطس ضافخنا ىلا اذه عج ري الو « ةريزجلا

 ريصقأ ىلع عقت اهلعجي امم برعلا ةريزج نم طس وتملا اهعقوم

 ةيغفأأ تقاكأ اده نمو : كؤمللا حياخلاب نمح ل ةدلملا لك رت قي رط

 . قي ىلغلا ارثع لمت اموعارقول 65 ىزتيك

 : رايدع

 0 ار ا
 ةيلبج ةلتكنوكتو .ىرخأة رم حضاو لكشب ع افترالاىلا ضرالادوعت

 مالسعلا قيهظملا ءيطخنأ| نكمي 8و. قبمع قسااي فرضا هوك

 تافاح عم ةعطقتم ةلئام ةبضه لازي ال انه وهف سيراضتلل

 تاهج مظعم نكلو . برغلا هجاوت رادحنالا ةديدش ةيراسكنا
 لب « رحيلا حطس قوف رستم ١2٠١ نم رثكأ عافترا ىلع عقي ريسع

 لابج" عافت را ٌىدأ دقو . نسم فالآ ةثالثلا ىلا ممقلا ضعب لبصتو

 رسطملا نم ربيكأ طسق اهبيصي حيصأ نأ زاجحلا لابج نع زي.سع

 نيلي دوج كاوا يت لاييجيتسا ور بي نإ شال لا
 ال نكلو ةنسسلا نم روهش ةعضبل يرجت « ةريصقلا ةيئاملا يراجملا

 . ةردان تالاح يف الا رحبلا ىلا اهدحآ لصي

 00 اع 2
 ةماهت لصيو ايي رقت سشموليك ١ ضرع ىلع رتموليك "6- ةفاسمل
 لاء الفوحل زد شتا كامق حلف اهيل اأن ندم ةئااوك !ةلطللا
 ةيد.ولا هلق انكي" ةؤضصقلا»ةاداؤالا هيت :ددغقاسيفلا ف نيطوياوا| وضل
 عبني يذلا ةشيب يداو اهنمو « لخادلا ىلا ردحنت يتلا يه ريسع

 لانا اق الا فةيعي اوي ةلع زعل ا ورقتا اهبعلا بو ةيقوشلا يرونيسلا
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 اا يداو وه ريبك رخا داو ىلا يهتني ىتح يقرشلا لامشلاو

 ةيدوالا مظعم ههاجتا يف يرجت يذلاو دجن نم بونجلا ىلا عقاولا
 ىصقأ يفو نارهش يداوو ةينار يداوو ةنشيب ىداوك ةيسفتاىلا

 ةريغصلاوةريبكلا رزجلا نم ةعومجم دجوت ريسع لحاس نم بونجلا
 : تاق انو يه

 :نميلا

 نيتيحانلا نم يهو « نميلا دجوت ريسع نم بونجلا ىلاو
 ديرب وسو يالا و 0
 حوارتي ةعساو تاحاسم دجوت نكلو 2« ىه امك رمتست ةلئاملا

 دجوتو «, رخبلا حطنسم قوف رتم فالأ ةثالثو نيفلأ نيب اهعافترا

 دعب ىلع بيعش ىيبنلا ليج يهو اهلك برعلا ةريزج يف ةمق ىلعأ
 هعافترا غلبيو « ءامنص نم ىب رغلا بونجلا ىلا ارتموليك 0١ وحن

00" 

 راك كيل كا رطل هايج بالبال لكاج بقيو
 ا
 نيب ةيناكربلا تانيوكتلا كمنم حوارتيو 2 سحالا .نحبلا نم

 اهضعب نا لب دحاو رصع ىلا يمتنت ال يهو .م ٠٠٠١ و م

 مل ثدحأ اهضعبو « اغلاب اريثأت تاحتلا لمأوع هيف ترثآأ ميدق

 ةيداك ايلا: تاظؤ شما تققشتفدع ةودقب# الا: ةو مجلا .لماوعن زثأاعن

 1 نك اويل ةصقير دا« لاسرلا اهيقلتحةبيلتم اهتاهرنيكلطب نكلو
 2 ةيدوألا هممح تألم دقو « ىطورخملا هلكش هل لازي الف ةثادح

 ا انقنأ اهنا نيم ل فراك ”كوتقإلا ف ةاجلا كت انيلا دوج لابزي الد

 . دعب هتني مل ين'اك ىبلا

71 



 ةقيمع ةيرعت نميلا ةيضه حطس ةيئاملا يراجملا ترع دقو
 اسهم نيتك مطشلا ةيرحانم ةيللاو ياا كاد «لايحدت لكم
 رج ةنييتيع الرضا ششي اهيل اماما هدب ادق هولا

 دادتما وه ايلحاس الهش هنيبو اهنيب كرتتو « رمحألا .حبلا
 نويخت بجتو ..اطانصا رثك) ايه هتك مع قابلا عصب رالل
 م اهنكلو ةبضهلل ايلعلا حوفسلا نم ردحنت ىتلا ةيئاملا يراجملا
 لكس + نجلا انا لدمتل نللاسلا ليف ناتو كاع لا
 ندملا موقت اهفو رج ىلعو « يرشب رارقتسا قطانم ايندلا اهيراجم

 نم برقلاب عقيو (م ١١2٠ ) زعتو (م 75٠١ ) ءاعنصك ىربكلا

 ةريزج اهمهأ ةريغصلا رزجلا نم ريبك ددع نميلا ةماهت لحاس

 شنحو رقذ رزجو « بدنملا باب زاغوب لخدم يف مكحتت يتلا ميرب
 . ةيحللا ءانكم ن ونجح لآ رمعلا نازح و احملا, ءاننم لامي

 لع ريشي ل ل ا ل ا
 الامشو اقرش ردحنت ةقيمع ريغ ةليوط ةيدوأ ةدع اهحوفس

 . نارجن يداوو ناحيب يداو اهمهأ نمو قرشب

 ةيبونجلا لحاوسلاو تاعفترملا

 يفف « قرشلا وحن يجيردتلا اهضافخنا اهزيمي ام مهآو

 اذا نضج ةيلاعلا تسبملا ةيضعيب نع زو هناك ةيقرديت برقلا ىبشتا

 لعشوجيرتأ) فست تروحشم نكح ان ارشل 2/0 يلع فطحل لال
 مبيطبم قاف يمال + ينولجتم دوب ىلا ةيطحلا/(ةفاخلا عاتجبا
 دعي مل اقرش 627 ضرع طخ دنع هرقوص جيلخ انغلي اذاف صبلا

 . رحبلا حطس قوف ارتم ٠١ ىلع ديزيل ةيبرضهلا عافترا

 اضيأ يه ضفخنت ةيلاع ةفاح ةيلحاسلا ةقطنملا هذه فلخو
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 توم رضح يف يتم ىفلا اهعافترا ناك نأ دعبف قرشلا هاجتا يف

 ةيحان نم يهو . رافظ يف رمقلا لبج يف يتم ١2١١٠ وحن حبصت

 عبرلاو فاقحالا لامر ىلا لخادلا وحن ضافخنالا يف جردتت ىرخآ

 يلاخلا

 نم يبرغلا يبونجلا ءزجلل ةزيمم ةيفارغوبط ةرهاظ كانهو

 يرجي يذلاو « ملاعملا حضاولا تروك 2 يداو يهو برعلا دالب

 هنم رتموليك يتئام وحن دعب ىلعو يبونجلا لحاسلل ايزاودم

 وجت انتاج اف | نحن | ف رختم تأ لق !ندمولدك لأ + ةفااحسمل مدجمياو

 طيحملا ىلا يهتنيل ةيلحاسسلا تاعفترملا اقرتخم يقرشلا بونجلا

 ىلعالا ءزجلا نأ يداولا اذه ىلع ظحاليو . توحيس دنع يدنهلا

 هراهجم |) كردكم نأ] < ئتدالا .ءوجلا نمءاعاشتا دكا ] فايت اودخ قرم

 نوكت يداولا نأب نظلا ىلع ثعبي امم « هلفاسسأ يف هنم لقآ هيلاعأ يف

 رفحي ريغص امهدحأ نيرهن نيب ةقطنملا يف ثدح يرهن رسآ ةجيتن

 رمالا رخا عاطتسا ىتح ةيبونجلا ةيلحاسلا تاعفت ملا يف اعجارتم

 ىلا جرف "نتن يدعي نام «ركسسللا وب دولا !كميحملا ىلا لوجي نأ
 نساكو وو يجاوم عل عسب للا
 . قامع

 :لييفلا ازا ىلع ف اووف وسطا سدير ةففنااهرعقمو
 .ةيبوسر روخص اهولعت ةلوحتملا روغصلاو تينارجلا دجوي ثيح
 مث يواتيركلا يلمرلا رجحلاو يواروجلا .يريجلا رجحلا نم

 لخدتيو « حطسلا رثكأ لغشت يهو ةينيسويالا ةيريجلا روخصلا
 تاطورخملا ضعب اهولعتو « تلزابلا نم لتك روخملا هذه يف

 رشااوأ 42 عدصتلا اف رشكل ا لا ل ل

 ىلع ةلادلا تارهاظلا حبصت الكسل ]ذ نسل ه2 نسل ان لاف اريمزالا
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 نكلور ةيندلدعلا تاراسكن اللاو قلااا غلاة دع رفا ركتقعلا بخل طاحالا

 عودصلاهذه ذخأتو اهعضو يف ةيقفأ نوكت داكت لخادلا يف روخصلا

 لقيو يقرشلا لامشلا ىلا يبرغلا بونجلا نم اهاجتا ةماع ةفصب

 تاسمااظلا نآ عقاولاو !! قازيغلا وحن انهجتا املك اهقمعو اهددع

 يف ىرخأ ةهج يأ يف اهنم شكأ تومرضح يب رغ يف ةيناك ره

 ةريزج هبش يف نيريبك نيطورخم يف ةصاخ ةفصب رهظتو . ميلقالا
 نيب ةقطنملا يف رفصالا ةيناك ربلا تاطورخملا نم ددع يفو ندع

 . لحاسلا نم ةبيرقلا ةريغصلا دزجلا يفو ديعنم خيدشلاو ندع
 يتلا ةيراسكنالا تاك رجلا رثاثب اواكأ ةفطتللا نأ عقارا ١

 ةدوجوملاّتاراسكت الل ةلمكت يهو يب رعلا رحبلاو ندع جيلخ تنوك

 يمع اداه وكت تللغلا هلا كيس حس جاو نا
 . نتم فالآ ةيسسمخ نم رثكأ ىلا انايحأ اهقمع لصي عاقلا يف

 هضرع :حوارتي يذلا يلحاسلا لهسلا كرتي ةقطنملا برغ يفو

 ١١٠١ نيب اهعافترا حوارتي ةبضهل هناكم ارتموليك 9١و ٠١ نيب

 ريبك ددع ةبضهلا هذه عطق دقو « رحبلا حطسس قوف رتم ١١١7و
 داعم 1 للاز بالط جلا كلا عمنا ىزأ واق قفل وتنأما ةيذؤذلا

 . توم رضح يداو يرجي ةبضهلا نم

 فلتختو . ةيب رعلا ةريزجلا يقرش بونج ىصقأ يف نامع عقت

 ءارحص اهنع اهلمصفتو لب ةريزجلا ءازجأ رئاس نع اهتينب يف
 ةيديخفم ا !هيلشنكا) ةلياسافلا نك اقيعبزت اهااظعأا انالغ, لاخلا جدلا

 . ةزيمتم ةيفارغج
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 ىلا يمتنت ةيئاوتلالا روخصلا نم ةعومجم نم نامع نوكتتو

 رجلا يلو ابو تم نزح اقل اتي وت هتك تاون ريما عاق" ةنع

 نم ريثك دجوي امك ةيريجلا روخصلا نم اهمظعم ثدحأ تاقبط
 وا بلاوإ عنج وا سوو اكلاب قلتم« ىلا“ ميلطقع يشك ليلا هورغتتللا
 ال ركل فدع دقو برسل لصلا اف ةينيساللا ني ةفنبام مالا

 يف تاقبطلا ماظن يف ابارطضا دجوأ امم عساو قاطن ىلع ةريث
 هذه نع جتنو « مدندسم ةريزج هبش ةقطنم يف لامشلا

 لمع كلك هفعمت نص ؟تشس نوه زا ةبتاوتكت ةيدؤأ' نوهلهاثايانرطضخالا

 ةقيمعلا ةليوطلا ناجلخلا اهيف ترثكف ةيلحاسلا قطانملا رحبلا

 ةيهيشت ةهلمجت امم رادختالا ةديدش ةيلاعلا روخحصلا نم اهيتااوج

 . جيورنلا يب رغ تادرويفب

 كال كرا ا عع هدو فيلا فيان" نإ ةطيسنلا اةدهلفلا نم

 دوجو مدع اهمايق نود لوحي نكلو ةيعيبطلا ءىفارملا مايقل ةحلاص
 طئاوحب يهتني اهنم ريثكلا نأ ذا « لخادلا نيبو اهنيب لهس لاصتا

 ا ا
 ا ل ا ل ا شرما كاكاو يللا
 0 ا 08

 ىلا عقاولا رضخالا لبجلا يه ةيرقف ةلسلس اهلو ستم ١1١٠١ وحن
 ةثالثلا وحن ىلإ هممق عفترت يذلاو طقسم نم يبرغلا بونجلا

 هد كسب رولا ةيرعملا لكاازع تلمع ا ه83 وعما قالآ
 ةبضهلا يف شكتو . ةمخضلا بابقلاب ةهيبش تحبصأف ممقلا .

 قماح وأ ىاممج الالة اعلاه ع وخلا بكر 5 ”ةنيسطسلا ”ةيكاوالا

 هجتيو . يب رغلا بونجلا ىلا يق رشلا لامشلا نم هاجتا يف اهمظعم
 لئامس يداو لكم نامع رحبو نامع جيلخ ىلا ةيدوالا هذه صعب
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 يداوو نيعلا يداو دع يلاخلا عب رلا ءارحص ىلا نخل ضعبلا

 . ملسم يداوو يريمعلا يداوو دوسالا

 ماقرأ دجوت الو نميلا يف هنم لقأ نامع يف رطملا نأ نظيو

 طقاسلا سطملا ةيمك نكلو « مكحلل اسساسأ اهذختن نأ عيطتسن

 حالمأ ىلع ههايم يوتحت اهنم ريثكو « عيبانيلا روهظب تحمم

 ام ىلعو عيبانيلا هذه هايم ىلع ميلقالا تاحاو دمتعتو . ةيندعم

 : -ناظحمالا هانم نس ند

 ةفروخلا ةيلح اتسلا لوهسلا

 قرشلا يف يبرعلا جيلخلا هايم ىلع برعلا ةريزج هبش لطت

 « رتم يتئاملا ىلع اهتاهج نم ةهج يأ يف اهعافترا ديزي ال ةهبجب
 : ترعلا .ظقف ىتح مدنشن نيآرةوج دعبملا مىتقالا]ق كلذو

 ةليلق لالح نآيستلا نكمررو يطع نمسا لول هنا 5 طل
 .نييررغلا يلاببقلا ءرجلاراق يسلاو لاجدلا كفو 20 ا
 1آ:280025 ةيلحاسلا تاريحبلا نم ةقطنم يرحبلا هيناج ىلعو « هنم

 ايسيبلل ان نوكح سلا. طع يس لع بكا ورع لا
 برعلا طش يقليو . نامع لحاس نع ءاسحالا لحاس لصفب

 ردزجلا نم ريثك نيوكت ىلا يدويو لحاسلا ىنبيف هبساورب
 نيك هيلع حرت نع للا ل ل ل

 : "اهيل انشا تلا ةيلعاتسلا عقامملا

 ةصاخبو ةينرخلا ةريزجلا نم يقرشلا بناجلا اذه نيمتيو

 ةأنسلا نم !ةيتحفولا هدراومب تافحتالا يفو نيروحبلا ةري زج يف
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 هسفن يب رعلا جيلخلا عاق نم عيب انيلا ترجفت امبرو لب « ةيفوجل

 ىلع باتكلا عمجي داكيو . ةحلاملا ههايم قوف ةيذعلا اههايم عفدنتف

 ةوبدمل  ةزحاتااىضاوح قبقنان نكح رش «نكمي »ال ةانملا' هذه "ةداضم: نأ

 يوهم كولد ىلا لين ل رقع ناوشا دم قاف شف ”نسرحك علا
 دجن باضهو

 ناك ضييللف كنتو نم لقا طقاتملا ييطظملا يبكي تنراك (املو

 رفح نكمي وأ عيبانيلا دجوت ثيح الا اهدوجو رذعتي ةعارزلا
 حمسي يذلا ردقلاب ءاملا اهيف رفاوتي يتلا قطانملا عسوأو . رابآلا

 '0 الا ىااول هازل ينالاو نيرحلللا رج يه ةعاررلاب

 اش 501 2[ ريك دف لا دا ملل 1415 فلس تاق
 ةدعاق ىتح مدنسم سأر نم ةقطنملا امأ . ةقراشلا ةراما يف ابي رقت

 نما يلج سلا فلعل عة اكرا دول ور هيك اق الزل يلع ف ييررمق 2و وك معيش

 . ناكسلا نم ولخي رطق ةريزج هبش ىتح يبظ وبآ

 يف الوأ نحنف زمره قيضم نم اءدب ةقطنملا هذه انعبتت اذاو

 اذه نوكتيو « رضاحلا تقولا يف اهرربي ام اهل دعي مل ةيمست

 قفاازط دم كردقت «امأا رثكو + ةكفمختتا ةيلمز نيك رآ*نف لحاسلا

 ذخأيو. جيلخلا هايم ىلع ةرشابم فرشتو هعطقت ىتح ىلاخلا عب رلا

 ىتح برغلا ىلا لوحتي مث يبظ يبآ يحاوت ىتح مدنتسم سأر نم

 نوكتتو زمره قيضم نيوكت ىلا اهزورب يدؤيو نامع جيلخ نع

 مت نادر رولا ايووعلل الا راعيرزلا لاسم هرمز وبل املطعا وم
 هيةمنسللا _ىلالاو

 ا“



 :.رفت دب مخ صحو لإ ىوطلال نروررزالا فيشر مو
 يحلب عئانجبلسب يضاو .لاعت ةةبجعتت ىلا 4 قنمزد 6ك وكل
 ىتح لخادلا يف لغوتيو ارتموليك ٠١ ءاهز هعاستا غلبي عمساو

 . يلاخلا عب رلا لامر

 نم ةرعو ةبمضه يهو « رطق ةريزج هببش ل>اسلا نم زربتو
 وعلا ححلشم تف" زك 378 - ىلا اهعانجلا لأ ياعلا لجغلا

 رسع ىلا يدؤت يتلا ةيرخصلا نكر سأارب لامشلا يف يهتنتو
 ةيملطما ةنلااعث وها وز نك اهلك نياق داق ةمبالا ب نقي كك وغم هطول
 لحاسلا ىلع ةصاخبو ةضفخنملا لحاوبسلا يف ناكسلا زكرتيو

 هايم ىلع دمتعي تاكحارلا نمل د دع مدعبوب عارنماوع لطلا و يلامشلا

 1 هرافتمالا

 يهو نيرعبلا رزج دجوت رطق ةريزج هبش نم برغلا ىلاو

 نوكشال ساشا 31035 019 نع ل جنيت لكبا

 يتلا نيرحبلا ةريزج اهمهأو اه ربكأ ةريغصلا رزجلا نم ددع نم
 ىرعمت « عافترالا ةليلقلا ةيريجلا بابقلا نم ددع نم نوكتت

 معدل نه عال موك فب اق لكك كم الما ةء يضلل قرار مست بل
 | نم رللا> (وحت لاخلا هللا .اقيزي نحمل (قوج راف عبلاقح نإ يظوملر د يزبلملاب
 ناخدلا ل بج يف لاحلا يه امك كلذ نع ديزت دق تاهجلا ضعب نكلو

 امأآ . رحبلا حطسس قوف ارتم ١6١ وحن ىلا هعافترا لصي يذلا

 قداس ودبل الا ا ا ا
 (ياننضيسلا ) تلاوللو ىليتتلا عر تف ةييلاسملا فا راحلا

 . ميس نبلاو بوبحلا نم ليلقو

 وه و « غاي وسلا ميلقا لانكا ىلع نيرحبلا ل زن> لياقيو

 الو تيوكلا ىتح راق ةريزج هبش ةدعاق نم دتمي يلمر لهس
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 2 لحاسلاب فحيو . ارتموليك ٠١ ىلع طسوتملا يف هضرع ديزي
 املك عافترالا يف ضرالا جردتتو « ةيناجرملا زجاوحلا نم ريشك

 , طفنلا عمجت ىلع دعاس امم اجومم الكش ذخأت ىتح اب رغ انهجتا

 لالتو فطلا لبجك لالت نوكتف لدعملا نع تاهجلا ضعب عفترت دقو

 ءارحص نع يلحاسلا لهسلا ةرثانتملا لالتلا لصفتو . هايملا يداو

 ..نامصلا لالت مساي فرعتو ءانهدلا

 نم ةبيرقلا ةيفوجلا هايملا دراومب ينغ ءاسحالا ميلقا مظعمو
 كادلدعمالاى 4 ةلهج قناذاطلبللا هذه ةنفوئاتذأ كقاولا حطسلا

 دوحلو ىلإ كورسا [ةني نم الخ ١ذلا كت: ةيلح ابشلا تاريحبلل ةعساولا

 نيب ةدياحملا ةقطنملا يف يب رغلا كاميكلا يف ةصاخو « تاخيسلا »

 هذه هايملا ةرفو عم نكلو . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا
 دتمي الثم بونجلا يفف « ةجاحلا نع ءاملا اهنف لقي تاهج كانهف

 يب رعلا جيلخلا هايم ىلع فرشي داكي ىتح يلاخلا عب رلا نم ناسل

 ضايبلا ءارحص دجوت طسولا يفو ةروفاجلا ءارحص يه هذهو

 ةكلمملا نع اهلصتيو تيوكلا دجوت ءاسحالا لامش ىلاو

 قارعلا نع اهلصفيو « ةّلحاقلا ةبدبدلا نضرأ ةيدوعسلا ةيبرعلا
 امهنيب لصفيو يلامشلا قترلاو يبونجلا قترلا ضرأ لامشلا يف
 . نطابلا يداو يب رغلا لامشلاو برغلا يف

 نأ نتكفي ال تح ءاتنحالا لحاس :ةيروعض نم سكعلا- لغو

 لحاس دجن ةيعانصلا ةيسدنهلا لامعالا عم الا نفسلا هيلا ًافرتن

 نفسلا وسرل حلاص يعيبط أفرم هنم يلامشلا مسسقلا يفف تيوكلا

 يذ ليوط جيلخ نم يبونجلا بناجلا ىلع تيوكلا ءانيم موقت ثيح
 لح قيل رق ينقال للا فمما ١ والف اره رذ زراعي باه كيمع لكتول
 «تيوكلا نوج» مساب جيلخلا اذه فرعيو . يبرعلا جيلخلل يبرغلا

,/5 



 . جريشع سأر امهنيب

 لامشلا يف يهف ىرخأ ىلا ةهج نم تيوكلا ةيرت فلتختو
 تنوكت يتلا ةقيرطلا ىلا اذه عجريو بصخلا نم ءيش ىلع ةينيط
 ةيسن تدازو لاصلصلا ةببسن تلق ابونج انلغوت املكو © اهب

 تادشلا ةيوتسم تيركلا نضرأ نإ عمو . ءاسملا تاب لكرلا
 ىف قيقا 0891 لعد تاتا رسب "نم لت ملك يوت اهتلطملا ق
 ىؤويلا يلع قا الهي بوتجلا ق1: ة اذ لالب وةيحئركلارتح ومد نرخ
 . ةرهجلا ىتح يب رعلا جيلخلا لوط ىلع ةدتمملا

 يهو تيوكلا ةلودل عبات رزجلا نم ددع جيلخلا لامش يفو

 اهمهأف ةريبكلا امآ . ةريغص ىرخأو ةريبك رزج : نيعون ىلع

 نع اهإصنو ال كح ىعيركلا لال دا
 ىلاو . ةيبصلا روخ مسماي فرعت ءاملا نم ةقيض ةقش ىوس

 ةبرو ةعومجم رزج ربكأ يهو ةبرو ةريزج تايجر لا
 ةريدرح تاييدوي نم تاونجلا لاو“ ريب زلا روخ بصم دنع عقت 0

 رّرجلا نم ددع دجوي ثالثلا ة را /

 . اهريغو مدارملا مآو ريكلاو ههوع اهنم ةريغصلا

 ىلعسولا يراحصلاو باضهلا

 ةلكاش ىلع ةيب رعلا ةريزجلا هبش نم ىطسولا ةقطنملا تسيل
 ةيوتسم ةقطنم يفاو.4 مانشلا ةيداي-» عقت لامسفلائففا «.ةدحئاو

 نم عون هيطفغي رخالا ضعبلاو ةضحم ءارحص اهضعب ةفوشكم

 لئاحو فوجلا نيب اميف كلذ نم بونجلا ىلاو « سيتسالا بشع
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 ةيراع روخص وأ ةككفم لامر ةقطنم وهو « ريبكلا دوفنلا » دتمي

 يلالهلا لكشلا ناذختي نايلمر ناطيرش بونجلا وحن اهنم عرفتي
 دتمي يلاخلا عب رلاو دوفنلا نيب و . « يلاخلا عب ىلا » ىلا نايهتني مث

 ميلقالا يف انيدل نا اذه ىنعم و . هتاحاوو هبابضهيب « دجن ميلقا 0

 ةزيمتم ةيوناث ميلاقأ ةعبرأ ةيب رعلا ةريزجلا هبشش نم طسوالا

 : يه

 .ٍ دوقنلا ءارحبصص 0-1

 يللاعلا بجمللا ةنو
0 0 

 ب ماشلا ةيداب

 وحن يجي ردتلا حالف نآلا 2 نك ها وبح# حا "الشعل و

 حطس قوف رستم ٠٠١ ىلع فوجلا عافترا ديزي ال امنيبف . لامشلا

 قشمدو ةبطرلا نيب اميف رتم 1٠٠ ىلا ضرالا عافت را لصي رحبلا
 ضوح وحن رمدت لامش يف ءيطبلا رادحنالا يف ضرالا ذخأت مث

 1 تارزئغلا

 هتان عما لهسك مادا هيلا يقكات نيتللا لبق ١و دعو
 لاسبقلا رت ةفاعي عفن | ينجتد وحلا ةليمقلا .ةيدؤالا نم ددع

 ةلا اهلتج ينللا تابابسيإلا لسيعلاتالألا تلو! يقزعلا
 امان لئامطتولا ! اهتاككؤير ونين: كهل ملف عفت رت دقو . ةيئاملا

 قضقي اهللحتت دقوا ةةقوفتملا«ةل نكشملا ءلاسعلا< نضع ست. كاته.و

 لبج ) زوردلا لبج ةقطنم يف لاحلا يه امك ةيناكربلا تانيوكتلا

 يه امكو «قشمد ةطوغ ىتح دودخالا لوط ىلع دتمت يتلا ( برعلا
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 ةابفصلا لثم اهنم ةبيرقلا ةريغصلا ىرخالا تافترملا يف لاحلا

 . امهريغو ةاجللاو

 ليج اهمهأ نم لابجلا ضعب عرفتت صمح نم قرشلا ىلاو
 ةضيوبلا لبجو ( م ١715 ) رعشلا ليجو ( م ٠١948 ) ساعلب

 قيقمد ديعيننم ةعرنض للاب لالا هقفلاو تكلت ل( للك
 الثمم عافترالا رمتسي مث ةيرمدتلا لسالسلاب فرعي ام ةنوكم

 . تارفلا ضوح ةفاح ىتح دتمي يذلا (م )8٠١ ىرشبلا لبج يف

 ييلكخل يبس زيا [يناطلا لامشلا قف اسما ةيدط يجو

 ضرأ ىلا يقرشلا لامشلا يف يهتنتو صمحو ةامح لوهسو
 . تارفلا لوهسو ةريزجلا

 : دوقنلا ءارحص

 اكهيطستت نع  كلاطتملا ةكفعصلا ةفينكلا "لام زلة 9 وفتلا رتب تع

 فرعت ةقطنملا هذه تناكو . ةلسسلستم انابثك اهنم نوكتف حايرلا

 ابيرقت ارتموليك ٠ ١5 لوط ىلع دتمتو « جلاع ةلمر » مساب اميدق
 برغلا ىلا قرشلا نم اهل دادتما ىصقأو . بونجلا ىلا لامشلا نم

 يلمرلا رجحلا نم ةيرخص لالت نم نوكتتو . رتموليك ٠٠١ ءاهز
 نم ل تلا هنن استلا لكازع يب كيت قفط .ةملاعلا هه تللقللا

 . ديجع اجاربأو انثق اهنم تنوكف حايرلا اهترع ةمئاقلا تافاحلا

 لامرب بلاغلا يف ىطغتت ةضفخنم ضاوحأ تافاحلا نيبو . لاكشالا

 (ناخريب) ةيلاله نابثك لكش يف انايحأ عمجتت دق ةكسامتم ريغ

 وأ ةرم طقسي ادج ردان ىطملاو . راتمالا نم تارشع عضب عفترت

 ةعيبط يدؤتو ٠ تاونسس ةدعل سبحني انايحآو ةنسسلا يف نيترم
 ةقطنملا زيمتتو « ةرارحلا ىدم ةدايز ىلا ةلوفقملا ضاوحالا

 في



 ( رتطمااد فير اكس جاو ديعح و عستو نعم شار حصفلا فاعلا
 فاطصت ةيلمرلا نابثكلا ناف اهتاهاجتا فالتخاو حايرلا هذه ةيلحل

 ىراحصلا,تنابشثك نع فلتختااذه يف يهو ةفلتخم تاهاجتا يف

 . هاجتالا يف يبسن تابشب حايرلا نيمتت ثيح الثم ةيرصملا

 .لامولآ نك طيارشأ ئقزشلا ةفنرط+ىفأ نيبكلا ةوفثلا#نمغقفتيو

 ف ريوق واعلابىلا» ةظلعفءاساوق ااتدوكم_ ونجل .وهت,دشلكي ظاارجخلا
 ١٠٠ وحن ءانهدلا دتمتو ريقمهلا دوفنلا و١ ءانهدلا ءارحصب

 نيب اهعاستا حوارتيو يلاخلا عب رلا لامر ىلا يهتنت ىتح رتموليك

 0 ند | دي 1 93 - اهيعانترا طم رو | ع1
 . ندفبلا

 ردنيو تباثلا عونلا نم ءانهدلا ن. يلامسشلا فدصصنلا لامرو

 كلذ نم سكعلا ىلعو ةكرحتملا لامرلا ىلع لدت ب

 يب رغلا بناجلا يف ةيلمرلا نابثكلا هيف رهاظ: يذلا يبونجلا م

 وحن انلغوت املك احوضو ةرهالظلا هذه دب ل

 2 طسوتملا وأ قيقدلا عونلا نم ةماعب ءانهدلا لامرو . بونجلا

 . ديدحلا ديماكأ دوجو ببسب ةرمحلا ىلا اهنول ليميو

 حوارتي يتلا نامصلا ةبضه ىلا قرشلا يف ءانهدلا يهتنتو

 نامدصلا تاهج نم ريثك يفو . ارتموليك 750١ و 8١ نيب اهضرع

 ةيئاللا] ةنوعجلا نكل و. < .ةيوعسم نضأآلا حبصت ءانهدلا نم اييرق

 لتنمو اهلكش ليف ايتسامف نكي دن عقلا ادا رع نديراك رخو
 لوهس ىلا يهتنت ىتح اقرش رادحنالا 2 نامدصلا ةيدضد جردتتو

 : ءافنحالا

 لوهتم ىلا يهتنت ىتح اقرش رادحنالا يف نامصلا ةبضه جردتتو

 لمثلت ور يلاخلا قبايل ىلا راسا خيه, وكنت ةقيقحلا ,ةلووللا داغنالا

>, 



 دوفنو تاريوثلا دوفن اهنمف ةفلتخملا اهئازجأ يف ةفلتخم ءامسا

 دافنالا هذه لصفيو . اهريغو ىحدلا دوفنو ةدفينق دوفنو رسسلا

 : يلاخلا عبرلا

 مساي ىضم اميف فرعت تناك ةعساو ةقطنملل ثيدح مدما وه

 ةمخض ةيضوح ةقطنم ىلاخلا عبرلا لتحياو-- ." نيش ”ةله أو

 يف تومرضحو رافظ تاعفترمو « قرشلا يف نامع لابج اهب فحت

 امأ , برغلا يف ريسع تاعفت رمو نميلا ةبضه ضيضحو « بونجلا
 وحن ضوحلا لوط غلبيو . دجن باضه ىلا يهتنيف لامشلا يف
 يطغيو شتموليك 16 ىلا هعاستا ليضصقإا ل صبي ثا نتفاولبك )1

 هبش عبر وحن يأ عبرم سشموليك فلآ ٠٠١ وحنب ردقت ةحاسم

 ةح اسم ن٠” ٠١ وعت-نآل« ناو ردسونو١ .« اكهلك ادن اشلاك قارب كلا

 ةلصتم ةيلمر ةقطنم رسبكأ لثمي اذهب وهو « لامرلا هيطغت ضوحلا
 هذه فصن وحن ةيلمرلا نابثكلا يطغتو . هلك ملاعلا يف ءازجالا

 7 ةماومملا لاطرلا ءوتسكحت محل | ةتيصفلا اانا نب انيق

 ةينيس ويا ةيريج داجن ىلا بونجلا يف يلاخلا عب نلا يهتنيو
 نميلاو تومرضح نيب هنم. دتمملا مسقلا فرعيو « ليملا ةفيفخ

 قرشلا يف امأ . داع موق رايد تناكو « فاقحالا ءارحص » م.داب

 دادتما ىصقأ لثمتيو ىرخأ ىلا ةهج نم لامرلا دادتمإ فلتخيف

 جيلخلا هايم ىلع ةرشابم فرشت يتلا ةروفاجلا ءارحص يف هل يقرش
 «ماكتتما يب رعلا

 :ةةيتقيرفالا ةينبلا نيب لاقتنالا ةقطنم وه يلاخلا عب رلاو
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 يمتني وهف يبرغلا هلامشو هب رغ يف ناك امف « ةيويسالا ةينبلاَو

 وهف يقرسشلا هلامشو هقرش يف ناك امو « هئانب يف ةيقيرفا ىلا

 . بيك ىرتلاو ةيجولويجلا يويسآ

 يقرش : نيمسق يلاخلا عب رلا مسسقن نآ ةماع ةفصي نكميو

 زيمتت يتلا ةقيمعلا ريغ رابآلا يقرشلا مسسقلا يف رثكتو . يبرغو
 راب 21 «اصعب اتبدج و "امي ر نكل و ةغاستسم ريغ ةحلام اههايم نأب

 كفي قولا ( يمل مفصلا ءلع)ا يي وخلل هه يم يتلا تقم

 اهيف طقسي املف ةرفقم ءارحصف نارجنو رساودلا يداو ىتح

 يوارحصلا تابنلا نم ليلقلا ىوس اهتب رت تبنت الو رسطملا نم ءيش
 لبعلاو ةقلعلا لثم .يبساقلا وجلا.اذه ,لثم:لمحتي:نأ عيطتسي يذلا
 . امه ريغو

00 

 ةيب رعلا ةريزجلا يف قلطيو 2« ضرالا نم عفترا ام وه دجنلا
 نيب ةدتمم « اهنم طسوالا مسقلا لغشت يتلا ةيلاعلا يضارالا ىلع

 نيبو « قريشلا يف ءانهدلا ءارحصو « برغلا يف ةارسسلا لابج

 رهظيو . بونجلا يف يلاخلا عب رلا ءارحصو لامشلا يف ريبكلا دوفنلا

 نكمي ذا برعلا دالبل ةيدعاقلا روخصلا يف بارطضا ثدح دق هنأ

 ةماهت نم يقرشلا لامشلا قرش ىلا دتمت فعض ةقطنم عبتتن نأ

 قؤبع ٠ انظحال امك يلبجلا زجاحلا ضفخني ثيح زاجحلا بونج
 ل لل ليل دا كا اقع كا 4 ب [تاينيلا و .نضاي ىلا

 لوط ىلع ةباللا حوفط دوجو يف لثمتي با رطضالا اذه لثم ثودح
 ةدعاقلا رهظت قطانملا نم ددع يفو . تاراسكنالا طوطخ

 لصي ةيلاعلا باضهلا نم ةلسلس لكش يف حطسلا ىلع ةيتينارجلا

 نك. ةلمللي بمجاإخل كل نكي بوقت 15 تقلا رحت ىلا اليلقع !انهعافتما
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 ةنب امدللا هن رمكلا يتحرك بوتكلا 1 لامسفلا 2 ع كان اجلا

 اهليم المخ نكل و م تاو يف ةثعقا تناك تلا" نوتك لا رحال
 .ق ربخلاا وتحت نآآلا

  ةفاع ميو يواواولا قف هج !ةليع ١1١ اجلا يرتكب
 ق3 ثلاثلا 'سرلا بنل 'تاضلالا ؟راتسلا ةبيادعدلاب كفل" قلقا رع

 ّلَبَج تافاحلا هذه نبكأو : ةيدوألاو“ تافاخلا “نم ' ثقاتتت*”ددع

 ةطيحملا ةبضهلا حطس قوف ابيرقت رسم ٠*3 وحن عفت ريو قيوط
 نم ةقبط هولعت « يبونلا يلمرلا رجحلا نم هساسآ نوكتيو « هب
 . تم ةئام وحن اهكمس غلبي يواروجلا لفطلاو ريجلا

 ةعطانش تاحارلا يتم ر تقام 2 فا ا
 . قرشلا يف ضراعلا ةقطنمو لامشلا يف رمش لبج

 لامنشلا ىف زيبكلا دوفتلا نيب دتمتف رمش لبج ةقطنم امآ
 ءانهدلا لامر ىلا برغلا يف ءاميت ةحاو نمو بونجلا يف ةمرلا يداوو

 امه اضررقح ناتي راوتم لابجلا نم ناتلطعلبم نم نوكتتو . قرشلا يف

 ذخأتو . ءىط يلبج مساب برعلا امهفرعت تناكو ىملسو اجأ

 الو ئبنغلا_لاميقلا ىلإ _ىقرقلا بوتجلا نم. اهاجتا ناتليسلسلا

 ةلهشلا ىنجرالا نم | م اكاأ . لع امهتس ل عاسلا تالا -
 تاراشكتالا نم ددعل ةجيتن نانا سلسلا تكفت رإ نبكذ .ةضصعشلا

 . نحبلا حطس قوق ارتم 11927 ع افتازاىلا"تلصو ىتح ةيلكلا
 ةبيط .ةيمك بذتجت ةقطنملا تحيضأ نأ ىلا حطسلا عافترا ىدأو

 اهمهأ تاحاولا نم ددعل ءاملا رفو امم ءاتشلا ريصاعا رطم نم

 . أجأ لبج حفس يف عقت ىتلا لئاح ةحاو

 © ميصقلا ميلقا دجوي رمش ليج ةقطنم نم بونجلا ىلاو

 ةنسسلا ضعب هللختت و حطسلا نم ةبيرق ةيفوجلا هايملا رفاوتت هيفو

 6١م



 دققفي نأ لبق دجن لامش ةيدوأ ربكأ ةمرلا يداو هب سميو « دوفنلا
 1 0 لابفلا كلا متن دودتلا نم ةعطتم ىف هت روض
 هيلامسششلا دجن ندم مهآ امهو ةديربو ةزينع يداولا ىلع موقتو

 فرع يذلا ضراعلا ميلقا عقي قيوط لبح نم قرشلا ىلاو
 ةفاح ءانهدلا لامر.نع هلصفتو ء .ةماميلاو ضورعلا مساي اميدق

 مسفتسو,- صو اعلا نيدموسلاو ني كنف تابضه ىه اييبسن ةعفت رم

 آلا لل ل ا لايت الا و ضل يح رمل فلا
 ع دلما ١ قب رجلا 2 ىقيلا وا نيج ووعل اروي تش واو نيردفل ا جيوتجلا
 ل فيشجتا يتلا, هيد دالا نم نسانع ةعطقسو .ءريماودلا يداوو

 موقتو ضورعلا بلق وهو ةفينح يداو اهمهآو ةفلتخم تاهاجتا

 لصيو ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا ةمصاع ضايرلا ةنيدم هين اج ىلع
 . ءاوسلا داو حا لا هيلوعللا

 قف ىنازؤدسلا يداؤوو نا مهتحلال ف ةفيتح ىداو تاخاو نيبو

 0 علا كي يطل دول ار ل اكإ رانا نقل عود بج زت وتحل

 تقول ري هعخ 1[ نيل هدم روك داك | د ةسروع ردع ل | ميم يدق
 فرك ف درا ف نايا نير ع اب و نا 1قانابلرابقا ل تمطتم
 قع اهغافت دأأ ىد) يمل قياوطلل ةيفيلا ةفاعقلا عمد ييساجم ان دختم

 كاد دم رسب لا نالولا يفشل هندسي هك ! اهجلا
 ا

/ 



 5 وار ىصارا



 ١ نم هةسلطو داما رفد للمصاب انيق 5
 م يطراخلا) ةيرملا نود باش د اديس ةمقترلا
 دلا نب يع ةيوناثلا عابالا رم دنع ىلا لخواملا مقلب

 7 قيل ملال صورحلاو مشوا و 0 رحل ا
 ٠ ١ يلا ةيرم مالا نس ديل "بطني نيب ا يدار ٠

 0 ل رحلا ع ا ا اهنأو ةنلحلا تافاعتا

 : اة ارسسلا ةيبرثلا الملا ةيبصام قاب لا نيد هبلا» قع
 ا 1 1 و

 ا لا ل فارسا داو مس ع - رخلا 6 3

 لانس 0 9 ا 1

 32 0 ها ا اكو يشل ا تان دحمي 0
- 

- 

 نا
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 ةيلبجلا لسالسلا هب فحت ضرالا نم اضفخنم قارعلا لتحي

 «برغلا يف ماشلا ةيداب هب فحتو . قرشلاو لام.شلا نم ةيئاوتلالا

 يب رعلا جيلخلا سأر ىلع هقيض ةيرحب ةهبج ىلا بونجلا يف يهتنيو
 ضفخنملا ًالتما دقو . ضفخنملا ةحاسم عم اهضرع بسانتي ال

 ةيطلا هذه يف اهب تقلاأو < راهنالا هايم اهتلمح يتلا بساورلاب

 تاحوبس  نضمختملا' المت مل بيماورلا .نكلآؤو .. ةعبساولا!ةنعشملا

 تائم ةدع اهكمس زواجتي ةكيمس تاهجلا ضعب يف يهف « ةيوادستم

 لازت ال ىتح ةيافغلل ةقيقر ىرخأ تاهج يف يهو « راتمالا نم

 . تاريحبلاو راوهالا هايم اهلغشت ضفخنملا نم ةعساو قطانم

 ةلجد امه ةيب رعلا راهنالا مهأ نم نارهن ضفخنملا يف يرجيو

 عقيو 2 يب رعلا نطولا يضإرأ جراخ نم عبني امهالكو « تارفلاو
 . ةيب رعلا ريغ يضارالا يف امهيضوح نم كالا ءّرحلا

 عب رم شتموليك فلأ ١5٠ وحن ةلجد رهن ضوح ةحاسم غلبتو
 / "8غ اهلو نارياو « ر/ 46 اهلو قارعلا : يه ثالث لود نيب عزوتت

 عقيب لكلا ا( +: قاسم ايرهتلا 8 رونا واانرر/ 71 اهلطفن !؟ةيكرعي
 . يتموليك ٠١٠٠ وحن ةيقارعلا يضارالا جراخ يف اهنم

 هضوح ةعس غلبت ذا « ةلجد نم اضوح عسواف تاادعلا أ

 /مه



 «ةيقارعلا يضارالا يف / غار“ اهنم عي رم سشتموليك فلا 445 وحن

 كلا و تر ورم ني 11 ءايكرم قو
 00 اا لا ل ا راك اهدا د[! ةيدومسملا ةييارعلا
 ٠٠ ةيردوس يفو ارتموليك 00- ايكرت يف اهنم عقي ارتموليك
 يف عقيف ستم.وليك ١١١١ هلوطو يقابلا ءزجلا امآ . رستم وليك
 الاوطا ةيف رفلا راهتال ىتاث وه 8نوصلا هدهب تانعلاو.. قارغلا

 : م ليتلا دعم

 , ىرقصملا اطيسآ يق اًنينيمازأ" تاعفترم نم ”تارهتلا علبتيو

 0 ءاكاتلا لصف يف كاففت رمل هذه 0 يتلا جولثلا انهي نكتَو

 نيرهنلا نكلو « ةماع ةفصب يقرشلا  يبرغلا هاجتالا ذخأت يتلا

 امهنايرج ضرتعت دقو 2« يقرشلا بونجلا وحن ناليمي ةياهنلا يف
 حوضوب تارهاظلا هذه ودبتو . هاجتالا نم ريغتف ةباللا حوفط

 فذق ىتلا ةباللا دجو:ت ثيح ةيطلم يقرش بونج تارفلا رهن يف

 ىلا نارهنلا طبهي لوضانالا باضه يف ةليوط ةلوج دعبو . يبرغلا

 ىلع فاظفاحي , مثإ»:ةريزجلا يلام.شش يف عافترالا ةليلقلا باضهلا

 . يب رعلا جيلخلا ىتح يقرشلا يبونجلا هاجتالا

 ىلع هيرونتتلي هي ناريبلاب ب يديم | رالا تارعلاو وانعحل ”ءاعثأو

 عبني امهالكو روباخلاو خيلبلا امه نامهم نادفار رسيالا بناجلا

 دنس نذيالا ةيناجا خلع انهنلاب ليضمت 8 دارو لوعانالا, تاضه_ نم

 اذه ىلع هدفاور دعا نإ لداصقا وروعأ ةيهارعلا يضارالا هل وخد

 اكل رن سيسف رك نع ا ةيك كلا يضارالا يف هب ىيقتلي بناجلا

 يداو لكم ماشلا ةيداي ند 6 ردحنم ةغرافلا ةيدوالا نم ددع كى وي

 هلا



 ال يهو ضيبالا يداوو يميرغخلا يداوو ناروح يداوو باوصلا

 نم ميدقلا يف تناك اهنأ ىلع ليلد اهدوجو نكلو ءاملاب رهنلا دمت

 يف بصنت يتلا ذفاورلا' نخ] "قهتاو وفاجلا و "":!! هيلع يتلا دفاورلا

 هئاقتلا دعب نم رهنلا فرصت ناف مث نمو . هيبناج ىلع تارفلا

 دقن هديل دفن كاقخا دلو انهيت يول او الة ج ةيفإلللاب
 قيقا ليتبن دعيت ! القح زل)د كريم ظارواتاراف رعي طنب دحا ييو اقل ع
 . ةربطعب هئاقتلا دعي

 لبقتسي وهف مث نمو « سورجاز لابج نم بيرقف ةلجد امأ
 دقاق لي ملا سئخلا ىنس 4« يسسلا“ انكم |روس هان اتلاف
 بازلاك ةريبكلا راهنالا نم اهضعبو « ةيلاعلا لابجلا هذه نم ةيتآ

 يف اهنكلو ريخص ضعبلاو « يلايد رهتو لفسالا بازلاو ىلعالا
 اذه ىلع بترت دقو . هايملا نم ةريفو تايمكب رهنلا دمت اهعومجم

 لقا تأ رملا "دانا وتل بسلا ناز ينل انو ديكسلالا
 اعاستا شكا ةقطنم نم ههأيم عمجي يذلا ةلجد يف هنم ايذيذت

 جيلخلل يلامشلا لحاسلا ىتح لوضانالا يقرش بونج نم دتمت

 يف هايلا بوسنم عفري تاهجلا هذه يف ءيراط رطم يأف « يبرعلا
 نارهنلا فلتخي كلذك . ةئجافملا تائاضيفلا ىلا يدوي دقو رهنلا

 « ءيطبلا جولثلا نابوذل ةجيتن يه امنا تارفلا هايم مظعم نآ يف

 ايكالا رجلا نزب نام قرد ةيفاشللا تاتا ن 14 كلا كا
 هاي يحطسلا تاي رجلا قي رطل نع هيلا قرضني امن | هلكت كاين نك
 دق سورجاز لايج ىلع ةرطمم ةيلحم ةفصاع ناف كلذلو راطمالا

 . ةريصق ةرتف لالخ ظوحلم لكشب ةلجد يف هايملا بوسنم عفرت

 ردحنيف . دادغب ىتح لوضانالا باضه نم دتمملا ءزجلا يف رادحنالا

 مع



 «للسوو ىزب ( عل وركب تع يدامرلا 2 سلتا رج نيرا ضف ةنارنلا
 اال و ان دنع هءلايك ةزركل نك امور 11+ منعت أ

 نم ةقطنملا يف رتم ٠٠" وحن طبهي ذا دشأ وهف ةلجد رادحنا

 نما غلاب وب. ١ءالميع ١.: .ةييشنب ةعأ دادغي: ىتخ ةيك تلا دودحلا

 رفوأ اهلمحي ىتلا هايملا ةيمك ناف تارفلا نم اضرغ لقأ ةلجد نأ

 نآ ىلا نيارهتلا :رادحناا,.ةدش «كذأي دقو. * 'تاوفلا هايم نم_اريثك

 نم تايمك نالمحي امهف اذلو «ء ايرق يتاحتلا امهلعف حبصأ

 0010 2 تانلخر اذك ىف انهو ةنبسلا لوصف لك يف تاباتسإلا
 مسسوم يه ةدودحم ةدم يف هتاباسسر دادزتو هرايت دنشي يذلا

 ” نيانفيكلا

 لصتو .ناضيف لصفو فافج لصف لينلا رهنل امك نيدفارللو
 (ريمتبس) لوليأ نم ةدملا يف نيرهنلا يف ىندألا اهبومستم ىلا هايملا
 ل ا ل ل يكل لول يل
 ةفيفط ةيبسن ةدايز ىلا فيرخلا لصف يف ةرارحلا ةجرد ضافخنال

 رهظم وهو « لاح يأ ىلع ةسوسحم ةدايز اهنكلو تارفلا بودسنم يف

 5 سول و ل در ب جا ووو م
 ىف اهي رستل ةجيتن كلذ وراق الطا تا رفلا ىف .رهطت ال ةلجد, يف ةحضاو

 ادني |( سمسي دز ]ل وأ .نوناك دعب و .. .ةيماسملا ةي رجلا تحت .تاقبط

 طوقسل ةجيتن رهاظ لكشب عفت ري نيرهنلا يف هايملا بوسنم
 نيب تانيف دعإلاا] ا يح نكلذل ورم هلكت ةقطنملا# رع ؟ناوعالا در الفمألا

 ..عيتارلا ركباو أ قاياع نخل كرم روهظلا يف نيرهنلا

5-5 

 0 يي ا لا و وللا نيود نطل
 ةجيتن نكلو « (ليربا) ناسين يف هتورذ ةلجد ناضيف غلبيو
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 «ةيناثلا يف ؟م 717/8 (ربيمتبس) لوليأ يف تارفلا فرصت غلبي تيه

 ةيناثلا نق 0.11/01 (ويانل رايب 113 ةدكست ع د د لاب
 يف اهب وسنم نع رىتم ا!" ر4 وحنب رايأ يف هايملا بوسنم عفتريو
 يف ؟م "11 وه دادغب دنع لوليأ يف هفرصت ىندأف ةلجد امأ . لوليأ

 غلبيو . ةيناثلا يف ؟م 58/75 وه ناسين يف هفرصت ىصقأو ةيناثلا

 دنع ةلجد نأي ملعلا عم ستم 0ر4 وحن هايملا بوسسنم نيب توافتلا

 : تيه ثبعرتا ىملاا نك قاتكا تاقعب

 ء ليثلا .ىهن ناتضيف .نع تارفلاو ةلجحد تايضصش وملح و

 اعفن شكأ ناك ةثيدحلا يرلا تاعوريشم لبق ىتح لينلا ناضيفف

 . قارعلا يضارال ةيتسلاب .نانفا رعلا ني نهتلا نم اهننصا راو يعم

 « رايأو ناسين يف نوكي انيأر دق امك نيدفارلا ناضيف نال كلذ

 ةسخا ردللا ةييشسلاب 7! نضام يتأي ناضيفلا لصف نا اذه ىنعمو

 ناضيف نأ نيح يف ةيفيصلا تاعارزلل ةبسنلاب اركبمو ةيوتشلا

 موك لوأ نيرشت يف يهتنيو (سطسغأ) بآ يف ادبي لينلا

 هل نيقيسحا اللاب ظفصحت او ةيرتيشلا تاحارزلا ةنم بيفدتسشت

 . ةيفيصلا تاعارزلا

 ىلا ”نابهتتم انذاك تاوغلاو ةلجد نأ ىلا باتكلا : ضب بس ذ.دقو

 الامش دتمي جيلخلا لحاس ناكو نيلصفنم نيبصمب يب رعلا جيلخلا

 ةلقتسم اتلد هسفنل نيرهنلا نم لك نوكو . ءارماس يحاون ىتح

 ايونج عجارتي لحاسلا طخ ذخأو جحيلخلا هايم يف فحزت تذخأ

 ةرامعنا نيب دتمي طخ ىلا ةيخيراتلا روصعلا يف لصو ىتح

 بصت يتلا ةيبناجلا راهنالا تناك تقولا سفن يفو . ةيرصانلاو

 «نوراكلاو ةخركلا اهمه أ نَم ناكو همدر يف اهرودب موقت جيلخلا يف

 ةيب رغلا حوفسلا ىلع !رطم شكا ةقطنم نم ناعبني نارهنلا ناك املو
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 نارهذلا حبصأ دقف جيلخلا نم ديعب نيغ عقت يتلا سورجاز لابج“
 كقسااوىل) ؛تيباك تأ انه نيئرملالا ىلع بترتو « رادحنالا يديدش

 تالا او ةلبض نيب ارايقا اييددج شوحق قل ثكلل قف اهالي نولا
 -ا1 لل رابذ اعلدلج انحتيي ناب ءافجل ل يا وق تالا زا رككتا ىلع
 نم ارجاع . مج. قرا" +.« و :6٠ :نيبءافي تقو:يف كلب انوكو جيلخلا

 جحيلخلا نارا تاوتعلا نإ بةلعجو هانم ةنقاؤرصتا تود لانحت نسنااقْزلا

 ةناوكما نكاح الرا ده كا ورق !اهههءايما نم ةيمك تفطجتف ءءايلك افارصتا

 ريك فال تلا لن. قيخعلا ةلبعلا فرم رلا رككا فيصل يق رظ
 نايقلي اذخأو « نيدفارلا بابصنا ىوتسم ريغت خيراتلا كلذ ذنمو

 تاهجلا 42 علا لاكاق رامجت نأ انك و د ناك رجلا تكس وولاب

 0 ا ا م لا لا سل و اذا
 ددع نم عقاولا يف نوكتت دادغب بونج ةقطنملا تحبصآو . ةيئاملا

 ةفاج رضاحلا تقولا ف ايسنن لغدا قاارج الا ةمكصأ و تالاذدلا نم

 دل 0 ا ابل ب فكل اننا يكفل ضاع اب
 ًارط يذلا ريبكلا ريغتملا ريسسفت اذه يفو « هل تلا (ظعتسللا كو

 ظ ٠ دادغب نم بونجلا ىلا نيرهنلا يراجم ىلع
 0000 ل ا 20 د 11 افا هللا رييسعلا "ا دك لط

 است نكشيملت جيلا رم اوتشأب اكداضإ يتلا مقوبحلا تاهبإلا حناك
 . ايما نادر صعاب فرو احتباس + 2 نع كلاي طاحت ف ادنك
 قير فلام ل ءاكسلادف ناك نامل 21 ينج اف يزاع لا زهسلا  ناذ
 1 قل لنا يك تاك علا د ضدك ل ف يعن نانا ييصعلا
 راهنالا نايرج ةعيبط نم ريغ امم « طوبهلا ىف ضرالا تذخآ نأ

 لينال تايقينا كول يسن جب ان ظحالا لع لا بل اقخقإاب بضم
 طوبهلا اذه ىلع ةحضاولا ةلدالا نم لعلو - ىاارعلا راروقآ] نتاؤكت و

 : ,ةميدقلا7 قارلا. عيرت تاي وتشِم. ضانفختا
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 نم ددع ىلا قارملا ضرأ مسسقن نأ ةماع ةفصب نكميو

 : يه ةزيمتملا ةيوناثلا ميلاقالا

 . يقرشلا لامشلا يف ةيئاوتلالا لابجلا ةقطنم ى
 . ىلعالا قارعلا لوهسس يب

 . لفسألا قارعلا لوهسس ي
 . ةيبرغلا ةيدابلا

 : ةيئاوتلالا ةقطنملا

 ضاع نع قارعلا ةلود نم يقرشلا يلامشلا ءزجلا فلتخي

 منجل ل ةعيلشمر نرع ةركماك رهقنا كعامل ابقيعلاتا اهي لك
 الو . ةيئاوتلالا سورجاز لابجو سوروط لابج نم سوق لخاد

 يف دتمتف ىرخألا امأ « قارعلا دو.دح لخاد ءيش ليمألا قم اذح

 دودح لخدت مث نيقناخو ةيدامعلا نيب اميف ةيقارعلا يضارالا

 لابجلا دودح عم ريسست نأ نم الدب ةلهس ةقطنم يف ةيقرشلا قارعلا

 دودح لخاد ةيبرعلا لوهسلا نم اءزج كرتت كلذبو ةيعيبطلا
 مسا ناريا نآلا اهيلع قلطت يتلا ناتسب رع لوهس يهو ناريا

2 
 يليجلا قارىبيفلا مياقا يف حطسلا يهاظم تلكشت-: دقو

 طوطخ لوط ىلع ةفلتخملا ةينوتكتلا تاكرحلل ةجيتن ( ناتسدرك )

 (تسروه) ةيعافدنالا لتكلا ةرهاظ دوستو .ملاعملا ةحضاو ةيبيع

 دق تاره الغلا هنهل ماعلا نيظللا نكل وربع .ةيفاضتالا (ننضاؤئحالاو

 تدسروهلا نوكيو « رييغتلاو ليدعتلاب ةدف ىنععلا ١ لفاوع متل وانك

 لامشلا وحن جيردتلااب اهعافت را دادزي لدكلا نم فييضيا تم ةليسمل

 تسور راصح عفترتف « قارعلا ممق ىلعأ دجن انهو . يبرغلا
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 نوركم ةريب عفترتو « رحبلا حطس قوف ارتم 1 1/ ىلا (ليب دأ)

 ءاول لامش يفو . رحبلا حطس قوف ارتم 7117١ ىلا (ةيناميلسلا]

 ىلاوتتو . ارتم 7١54 ىلا عفت رت يتلا غاد هرق لابج دتمت لصوملا

 انك رت و ىقاوخلا نانو ةئارعلا"تاللئضاؤملا, !ةعحت انهن تاءاوتلالا .اهدف

 . .ةرذعتملا مكح يف
 ىلا يقرشلا بونجلا هاجتا يف ةماع ةفصب ضرالا ردحنتو

 صارتت ةيلبج تافاح اهددحت تاج ردم لكش ىلع ةلجد رهن ضوح

 . يقرشلا بونجلا ىلا يبرغلا لامشلا نم اهاجتا ذخأتو ةبقاعتم

 دقو . ةلجد رهن هجاوت يتلا ني رمح لابج يه تاجردملا هذه 0-0

 انوكم ةيلبجلا تافاحلا هذه لالخ هقيرط ةلجد دفاور نم ريثك قش
 يف يهتنت يتلا لابجلا.هذه تعطقت كلذبو « قناوخ وأ تاحتف

 نالسل_ ىو ءاينأ يدك ازادتلاج ايم عملو الكب لا وعلا وجل
 لامشلا يف لهسلا يهتنيو . لهسلا ىوتسم نم ىلعأ فورج

 ةمعطقتملا لابجلا اهللختت سرضتلا ةديدش ةقطنم ىلا يقرشلا

 ىتح ةريثكلا لالتلا اهلزعت يتلا ةضفخنملا ضاوحالا اهيف رشتنتو

 . هيعميمعلا# نو زوما وت لع للا معد

 . ىلعألا قارعلا

 ةكلمم اهلغشت تناك ىتلا تاهجلا ىلع ىلعألا قارعلا قلطيو

 لمشيف ةريزجلا يضارأ نم اريبك ءزج مضيو « ةميدقلا روشآ
 1 ب لا تاي او نب يادوب مك اولار ععاقالا
 نم ةقطنملا هذه يف نادفارلا يرجيو . يلبجلا ناتسدرك ميلقاو

 يف ءاحنالا ضعب يف ناجرعتيو . ملاعملا ةحضاو ةيدوأ يف قارعلا

 تاقبطلا يف نارفحي ىرخأ تاهج فو « عساو يضيف لهس
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 ضعب زربت دق كانهو انهو « ةقيمع يراجم ةبلصلا ريغ ةيقفال

 ةنوكم ىرجملا ضرتعتف ةيرهنلا ةيرعتلا تمواق يتلا روخصلا
 وهو 2< تارفلا نود ةلجد هب درفني رهظم ةمثو . تاعفدنمو لدانج

 ةشكل كلذو هب لاصتالا يف ةبوعص دجت هيلا ةردحنملا دفاورلا نأ

 . ىرخأ ةهج نم هلوح ةيعيبطلا ةفصرالا دوجولو ةهج نم هجرعت
 ثيح «دادغب ولصوملا نيباميفىرسيلا هتفضىلع رهنلا ةلاح يه هذهو

 . 8 ينفق ةضاكا ىداجلا كب ربك دع عنو ع لالا
 كتل لكلا تاهجلا يف هاه سلال نب نكانم 0 رقت" ةبرخلا 065

 . ل لاب اهاورلا 0
 تارفلاو ةلجد ةيدوا تاهج ضعي يف حطسلا رصهاظم لدتو

 تقولا يف امهماظن نع فلتخي ام تقو يف ناك نيرهنلا ماظن نأ ىلع

 لوهسلا قطانم يف ىتح نيرهنلا عاق نم ريبك ءزجف . رنضاحلا
 نع ىضفخني دودحم ىرجم يف هايملا يرجتو ريبك قمع ىلا روفحم

 يف عفت رت فورج هلوح عفترت دقو « هب طيحملا لهسلا ىوتسم
 تاجرعتلا هذه . ارتم نيتسلا اهعافترا غلبي ىتح لاوحالا ضعب

 نا يهو ةصاخ ةفصب طسوالا تارفلا يف ةحضاو ةرهاظ ةددخملا

 . ديعب ريغ دهع يف هبابش ددج دق رهنلا نأ ىلعف ءيش ىلع تلد
 + ايبا كابل اون تراس راو نع قيل قب كرم بقنا 01 رظ لقح و

 يب رعلا حيلخلا يف بايصتالا ىوتسم ضافخنا امه نالماعلا ناذه

 لابج يف عافترا وأ « ةراشالا تقبس أمك بساورلا عمجتل ةجيتن

 دات نق" رطملا توك نا كلافك ليحل! ومنا هيئات الاسل اخآلا|

 يف ةدايز هيلع بترت امم عبارلا نمزلا لئاوأ يف ةيبسن ةدايز

 . ةيرعتلا يف امهطاشن دتشاف نيرهنلا فرصت

 يرلا حبصأ نأ عضولا اذه ىلع بترت دقف رمآ نم نكي امهمو
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 اللد انف در ؟ ! يعل نفل ني دفارلا :ىسفارا نما تاهجلا هده ف

 0 نعل صاف ديس ةافععا هكا ندعي يحل ىرطنملا
 اي يب وع را كاطتا اع اقتل ءتذآ امك ت5 راواقملا
 نيرهنلا فافض نأ تاهجلا ضعب يف دجن اذكهو . ةحالملا ليطعت

 نم ةعيسا و تاقاطن هنع انها فققأو ةشلمت ”قىدكلملا نعال فس اوتلك

 . ةنوكسسم ريغ ضرالا

 يفو قارعلا يف دتمت ىتلا ةريدتللا نصرا ىف نازهنلا ىيرحيو

 وأ جومم لهبس نم اهمظعم يف نوكتتو « ءاوبسلا ىلع ةيروس

 لفت ايم دود ]025 نادر ابن مستك حوارتب ع انقنالا 'ةليلف ةيضم

 ةقلغملا .ةريغصلا ضاوحالا نم ددع اهللختيو . رحبلا حطسس قوف

 قيتص لي ولع تاو .نيعااوح نلا اتق كو يلخادلا فيرصتلا تاذ

 ا يذلا ةاكرملا يداو وهو ةبضهلا روخص يف رفح 00

 ةتفطنم ىلا يهتني ىتح ةلجد زنودل "اور اخ .:هدققو ؟زاجهس لام

 نط رجلا يداو ترك ايوا ؟ يخل لب اك ناز هكاعقلا , عا *ةكاا هش عتتمم

 فقوتو ههايم تهج ميددق رهنل ايداو ناك امبر وأ اينيوكت | رهظم

 . ناي رجلا نع

 راجنسس لبج عفت ري راث رثلا ضفخنم نم يب رذلا لامشلا ىلاو

 تن اكتر و كفي اميف  ىيرتش انكر ةيرر سل تا ءاركل الل د[|نتما, وهو

 ظيسق اهبيصي هناف ابيرقت رستم فلآ عرانت راىلا لصت ايلعلا هوازجأ

 هده ا نيل! مةعا مارا نيم ءيش مايق ىلع دعابسي نطملا نم رفوا

 ديع لبج موقي راجنسس نم برغلا ىلاو . «نييديزيلا» ةقطنم يه
 هقمق, للعلا ورك ةكيبسعلا نم.بؤوقلا»ب ةيزو.سلا ىبضه الا ىف نيبزملا

 اضيبلا لبج هنم عرفتيو ( يتم .11١ ) زيزعلادبع خيشلا ليج

 : رده 111 ]
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 ة لود !ىكف ةيدلع فاك « روباخلا رهن ةقطنملا يف يرجيو

 رهنلا هايم مادختسا ساسآ ىلع ترهدزا يتلا ةميدقلا يناثيملا

 ايرالملاب ةءوبوم نهارلا تقولا يف تحيصآ ةقطنملا نكلو « يرلل
 روب اخ عبتيو . ىرخأ ةرم اهنم ةدافالاو اهحالصا يف ءىدي دقو

 نكلو « ايك رت يف ( ارتم, 186 - ) غااد هجارك تاعفت رم نم تارقلا

 دنع. دجوي يذلا نيعلا سآر عبن هردصم ههايم نم اريبك ءزج
 ثيح بونجلا وحن ردحني مث ةيروسلا يضارالا لخاد يف دودحلا

 لصاوي مث ةكسحلا دنع غجفجلا رهن يسيئرلا هدفار هب ىيقتلي

 بونجلا ىلا ةريصب دنع تارفلا يف بصي ىتح ابونج هريس رهنلا
 . نوزلا نيد:نم

 , ةيئاملا يراجملا نم ريثك ةقطنملا هذه يف هدفرتف ةلجد امآ

 لاتيج نم عبني ام اهنمو © ناتتسدرك لابج نم ندحتي ام اهنم
 ةتللطخت ةروياخ ةنفا او نلا هذه مهأو « ةيمرأ ةريحب بوتج .ناحيهال

 ١28 ةفاسمل نوْبئاَغلا يزجيو.."زيغصلا تاندلاو رنبكلا َثاَّرلاو

 يقتلي مث ىندألا هضوح يف حضاو لكشب هارجم جرعتيو سموليك
 (ىلعالا) ريبكلا بازلا لوط غلبيو . روباخشيف ةيرق دنع ةلجدب
 : وقمنا ةكافععأ دقانو نْذنِلا| نم. ىثك هلو ١ هس يكاد 800 رح

 قناوخلا هيف شكت مث نمو ةرعو قطانم يف رهنلا رميو « رزاخلاو
 اره ابا مشل نقع ةلج ذل وهم ىلا نفط نير كلرسملا 7
 نقط ايكو مز ةقيانألل قالا كارلا و وارحم ودايرق ريكو مارا ال

 طاقرشلا بونج ةلجد ىلا يهتني ىتح ريبكلا بازلل ايزاوم ريسيو
 الا عفت ىت يتلا لاوحكي -كالج ةلجول ىرخشبالا ةفضلا ىلع ههجاويو

 اه اجت بنعبات ةلح, ققت ليت ب ةلسل تس هب ىف ميجا وي

 ميظعلا نهن و ريغصلا بازلا نيب ةدتمملا ةقطنملا يف ايقرش ايبونج
 ريغصلا بازلا نأ عمو . دلب نم قرشلا ىلا ةلجدب يقتلي يذلا
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 نك دكار كيسإ رالاموتم نم انا بكل تازثلا نم قرع( لملم
 وحنب هدوزي وهف « ةلجد ىلا ريبكلا بازلا اهلمحي يتلا هايملا فصن
 را اوي و دكار نعال قارنا (قاوزر بنل ههايس قم رار
 . ريغصلا بإزلاب هتيمدست تناك انه نمو

 : لفقسألا قارعلا

 « لفسألا قارعلا دتمي يدامرلا ضرع طخب نم بونجلا ىلاو

 ل لال لوف ويوم افاق ولمس ةلفوطتللا | ةينهي 0نكتتو
 ءاملا يراجم نم ددع اهيف يرجيو « ةقيمع ريغ ةعساو تاعقنتسمو

 ةبسسن ديزت ال ءاوتسالا ةديدش ةقطنملاو . فافضلا ةددحم ريغ

 نم ريخالا عاطقلا يف دحاولا رتموليكلا يف مس ١ نع اهرادحنا

 . ةلجد رهن يف دخاولا سيولبكلاب ىف مم 5! رع ديرت الوتارؤزغلا

 ,نايؤهزالا .وقطنلا ىف تتارثكوتأ, ءاوتشسالا ,! دع .لع بترك ِتقو

 دفنت اهمها كوطتعلا نم ددع ىلإ تاوفلاع وتحور : تاعقبتندملاو

 . ةلحلا طشو ةيدنهلا

 يفو . دادغب ةقطنم يف ضعب نم امهضعب نادفارلا برتقيو

 .يف هعبانمو يلايد رهن ريبكلا هدفارب ةلجد ىقتلي دادغب بونج

 دادقح نقياو 7 ةنااط نم*# ك7 ن0 "ةوقسو ةلج 3” تمم او ناار |“ !كامج

 يلع ةمرك دنع ايقتلي نأ ناثبلي ال امهنكلو ةفاسمل نادفارلا دعابتي

 ١ 1201 ىرقجلا ىاذلا يمل نط 1س ال5513 ايي اقوكبل

 ةدلب قرش بونج يف يب رعلا جيلخلا ىلا يهتني ىتح تارتموليك
 يف تل اح 0555 ةنرقلا نع 61 ناوممل نادفإرلا ناكاوم ةقاقلا

 ىرجم نوكو ىنميلا هتفض تارفلا مطح نأ ينضاملا نايقلا»( كلا وأ

 لاو فلاب ل ادللل نطلع حت كالا ' العاج للا جبتتلا بيك
 ب للا يلي هلق رلامال الخ مانع بلوك وعلان رف «٠ راطبلا قوي دم
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 ةرفمحملا .ةنيدم دنع هب يقتلي يذلا نورداكلا وه دحاو,نهت .ىروس

 نوراك رهن عبنيو . ةيناريالا يضارالا يف عقتو رهشمروخ وأ
 رادجتالا يدش قينيش نأو يب دي فيدل الا ةيداخما لال

 حطسلا ةيوتسم ضرأ يف يرجي ةيلبجلا ةقطنملا كرتي نآ دعب ةنكلو

 ٠ هتاجرعت ةرثك ىلا يدؤي امم

 كلي نيم تارتعلا ةرضلا فرع , لا تا 1
 « نيدفارلا نم ةيرستملا هايملا اهآألمت ىتلا ةعساولا تاضفختملا

 يف 'هايملا ةلاخلا بلعب شا بلا منا فوز اهحلابقلم »قلعت قلما
 هايملا مئاد تانضقحويللا هاذه !!نيتعسو ! !اهيد رشق دنا خه زهعلا

 تاكظسشسلا هذه: تارعتو: ؛ ةحفسلا نها ةازيفلا لضي-:ىعآلا ءىفككلاو

 . راوهالا مساب ةيئاملا

 رهنب طبترت ىرخالاو ةلجد رهنب طبترت ةعومجم : نيتعومجم

 تارا

 روهو رسيالا بناجلا ىلع ةقيواشلا روه اهمهأ نمو ةرصبلا ىتح

 ةريحب لكشت ةقيمع هئازجا ضعبو نميالا بناجلا ىلع مالكلا وبأ

 نم اهتحاسم فلتخت ةيدقوو تاريحيد هنم نيكالا جدلا نكلو ةمكاد

 تا ند ةقطدم ةلح نت رك بناجلا ىلعو 5 ناد ىلا نيح

 عب رم نتمولبك فلا ةندلنلا ىلع اهتحابسم ليز ةحاسملا ةعبشأو

 قلطيو ةيناريالا يضارالا لحاد يف دتمتو ناضيفلا مدس وم يف

 . ةزيوحلا روه مسا اهيلع

 نكلو « ةيفانشلا وهو مجن نبا روه اهتمف تاريفلا_ نا وهاب اعأ

 ديزت يذلا رامحلا روه وه اعيمج قاع نإ رهأ مهأ لب اهمهأ
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 ةفسضلا ىلع دتميو عب رم رتموليك فالآ ةدسمخلا ىلع هتحاسم

 18 طفلا عامل ١ أ ملا ىف تا وملل :ىنمتلا

 لماكت مدعل اهدوجو عجري ىتلا عقانملاو راوهالا هذه بناجبو

 فا ا فل نامل نو تع دسار طومتلا»بادلكالا

 فجنلاو سبد وبآو ةينابحلا تاضفخنم اهنمو اهنيوكت ةقيرط
 : اهريغو

 ني | قل داع فاعل اهب از نتا قامعلا بداوه
 هسفن تقولا يف يهو « هايملا نم اهيلا فرصني امب ناضيفلا راطخأ

 0 ل سلا ل و ل ا اا و را

 0 ا ةيفورما لا رشا هيو اهنكل و. امهنف هايم بوستم
 نوئش يف اهمادختسا نكمي ناك نيرهنلا هايم نم تايمك عيضت

 اسال 0 د0 ا ولتلا اش اهلك كلا تاج[ سلا نا م يرلا

 [ 0 10 ان كا 55 دودو 0 ةحار رظ ةحل ابصلا اهيا رآأ "نم

 0 1 ا ا ا الا رت للاك ىلا لا نك
 اسك مريب كة

 : ةيب رغلا ةيدابلا

 ايعيبط اهانفحلا نأ انل قيس“ ىجلا مايثلا ةيداب نم عرج ىهو

 يروا ور ا و ا سي م
 يف ةيجولويجلا تاقيطلا بقاعتت و . ةيلكلا هتحادسم نم // ٠١ وحن

 0 هر لع نيدس هع ناو رهظتف مظتنم لكش

 حطدسلا ىلع رهظتو عافترالا يف جردتت ضرالا ذخآت مث تارفلا

 ةيريشابطلا روحسلا لا ف أه ولتت م ةشكس ويالا روخصلا

 يمريبلا ني رصعلا نم لوالا نمزلا روخص زربت دقو (ةيواتيركلا)
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 برق ةرصقلا ةقطنم يف لاحلا يه امك تاهجلا ضعب يف ينوفيدلاو

 ةيدوالا نم ددع ةقطنملا ققشيو . ةيقرشلا ةيبونجلا ةيرون دودح
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 حيل

0 

 را 0 17 امو 159 لكلا اوربا نافل"
 ” هلل تمرلا يايمه ١ هيما تملا قد كد مق بابضيفا د اس

 1 مف اياونع جدلا يلا للا ب يدب همها ديبالا 50

 | كاطع ملا يال اهنكلاو انويف ءايملا ياويمطسم

 007- يراك ابدتبب | نكي ناك نيزمنلا هينا نم اج دي ندي
 ون عرج نء ذالبلا .موعت هل حلا . كاضالا نأ م 7
 0 ركاد يدوي« خ1 رزان ةمل اسجل ايبلانلا 1 نس
 0007 0 ايدل نع أ | 0





 ! سيل 5 8
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 معتم نم برغل كلم جوملا يجرم ديرك كادكل
 اهصئاصخ اهل ةيسيراضت ةدحو ةنوكم ماشلا دالب دتمت قارعلا

 0 سل و مهأ لعلو « ةزيمملا

 ونوختصلا نوي عكحو © تيحألا روتسلا لل ةهيكحلااو كلا د

 ملقم قو برخشلاو ىرشلا يف ةقيقارلاهابتا لوا“ ةثيدعلا
 رهظت .ةيكرأ ةدعاق ىلع نكت رت « ةلصتم ريغ ةعطقتم نوكت لاوحألا

 روخصلا عبتتن 0 نأ عيطتسن الو « ةدودحم تاهج يف حطسلا ىلع

 0 0 لا

 ةميدقلا ةدعاقلا اهتحت يفتختو « اهعاونأ ددقتت و.,ةنناوّمارلا

 :ةنكرألا تاني وكتلا نوكت نيطسلفو ندرالا يفف مث نمو « امامت

 ابج ) ليلخلاو سدقلا لابج ةاون نوكتو حطسلل ةرواجم
 ةيروسم يف لامسشلا يف اننكلو «٠ ندرألا برغ تاعفترمو ( ةيدوهيلا

 . يواروجلا رصعلا ىلا هروخص يمتنت لابجلا ضيضح نآ دجن

 يحفف .«-ةكطيلا تا زطح القلا !ةسند دع طروبتو ا ىلا "هلك انقل: داو و
 اماظتنا رشكأ اهدجنو . اددع لقأ روغصلا عاونأ دجن بونجلا

 لامشلا يف روخصلا عونتت امنيب « ةيتحتلا ةلتكلا ةبالصل ةجيتن

 . ةحضاأو ةرهاظ تاءاوتلالا حبصتو
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 نيحلاو نيحلا نيب رضصألا ةضرعتسملا قلاوفلا دوجوو « يبونج
 نضقب نع اهضعي ةلصفتملا ةعفت را لدكلا ني" ةلتسلمت ةوج ولا

 نأ لولا | لكم ناك مث نمو 2« تاضتقختملا نم ةنقااعتم .قطانم دوجتوب

 ةهنحاو لك ريِمَتَت 8 ةريغصلا ةيفأ) نع ةعلا ق قطانملا نم اددع عبتتن

 ندا دكا لت اكلك قلع انما هوم“ نكل ود: اهنا زك نع اهنف

 هاجتالا ذخأت اهلكو اهملاعم ءىطخت ال ىرخآ ةيسيراضت تاقاطن

 . يلوطلا

 : يه ةيسيئرلا تاقاطنلا هذه

 ٠ ةيلحاسلا لوهسلا ي
 . ةيبرغلا تاعفت رملا 6

 . يدودخالا ضمخنملا ي

 . ةيقرشلا تاعفت رملا يه

 . ةيلامشلا ةيلخادلا لوهسلا ي

 ةنلحاشألا-قوهتلا

 «طموتملا رحبلل ىقريشلا لحاسلا لوط ىلع لوهسلا هذه دتمت

 اقل ري ويلا يملا ةيولا هن ككل تجد تب وكت دقو
 ةيلمر تاهجلا ضعب يف يهف « ميلقا ىلا ميلقا نم اهلاكشأ تفلتخا

 « ةسرضتم وأ ةطسبنم ةيرخص ىرخألا يف يهو . ةضفخنم

 هدب دل يسع, راهن ىددع .ةينوعلا "ةتاخعمتن اا وم اهيلا ردحنتو

 ةلقب لحاسلا زيمتيو . فيدصصلا لصف يف اهبلغأ فجي « نايرجلا
 قاوتهف : بوتحلا يف اهنع لامشلا يف هتينب فملتختو « هجيراعت

 1 را يي تروح 0 02 يا ع م
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 مظتنم ءانحنا هل طسبنم يلمر لحاس ىلا بونجلا يف لوحتي
 0 ا ب اعدل د جزا يم

 يلا لد يس طخ ركاب :روخلا ةكمع تلا رواجلاب لا
 يف ارتموليك ١١١ وحني هنع اديعبو لحاسلل ايزاوم اريسي

 لليد

 اذلو « ىرخأ ىلا ةهج نم ةيلحادسلا لوهسلا عاستا فلتخيو

 اهؤازجأ لمحتو « ةلصتملا ريغ ةعطقتملا لوهسلاب هبشآ يهف

 ؤحنلا ىلع بوتخلا ىلا لامقلا نفذ اهعبتتن 'نآ نكمي ةئلتخم ءامنما

 : يلاتلا

 را
 حجحيلخ لوح سوق لكش يف سونامأ لايج حوفس نم دتميو

 يهتنيو « تارتموليك ٠١ و 05 نيب هضرع حوارتيو « نوردنكسا

 لهسلا لفقتو « سونامأ لابج ةياهن يه يتلا ريزنخلا سآر دنع
 قرط نطضتو « ةيلحاسلا لارهتشلا عةيق نع هلصفتف بونجلا 0

 ناليب رسمم يف هقرتخت مث « لبجلا قرش يف ريست نأ تالصاوملا

 لاي فاطما ةازحا اطار رديت ديكس او ولا ل
 املو . عقانملا ةرشك ىلا ىدآ امم ةقفاد لويدس لكش نع سوتامأ

 دتقف ةيماسم ريغ .ةيتاك نب نوعحصي  ىطغتت نسيتك ايكااكت اك

 . ةميق يذ رهن يأ يذغت نأ نكمي ىتلا نويعلا اهيف تردن

 : نييولعلا لوهس
 لايك نم له تعب 5 2 جاد 05137 5 نكمل لوطأ يهو

 قيض ضفخنم سونامآ لابج نيب و هنيب لصفي يذلا عرقالا لبجلا
 قاس حبو, ضبلا ىلا ةقي رع ف نادال ساعلا ديك ارحب

 ه٠١



 ةريغصلا وسلا نم د دع ندم نوكتت م نيود عل | رمن انجح ةلعك» قاوعلا

 ٠. بونجلاو طس ولا يف س ولح رط

 دلي هب اولا ها كلاود ملاذ جلاكبسلا لهفلا شيؤرعيو
 دفاور ةدع هب لصتتو « عرقالا لبجل ةيبونجلا حوفسلا نم

 م٠ وحن هلوطو « نييولعلا لابجل ةيلامششلا فارطالا نم ةردحس

 ال ييونسلا هفرصت ناف نايرجلا مئاد نكي ناو وهو !ىرتم وليك
 قريش بونج رحبلا ىلا يهتنيو . ةيناثلا يف راتمآ ةثالث ىلع ديزي
 : ةيقذاللا

 وليك, ١6 ى.6 نيب هغاستا حوار تقف كطانم والا* لهتشلا انآ

 رهت و لغربلاو ريوتصلا اهنم ةريصق راهنآ ةدع هيف يرجتو « ارتم
 غتلتي ذا"ءام"ةيلحاشلا لوهشلا“راهنآ رّوغأ نم'دعي يذلا نسلا

 نسا اك شوت مك ماتا ىف ارتم ١1١ يونسلا هقرصت 222

 1 اود اكيد © ىو ارولا# عدلا ' ىلا قيكألا ةيكايفلا

 : ناكع لهس

 ضاقفخنالاب لصتي ىتحاق ريش دتميو « راكع جيلخ لوح عقيو

 رهنلا هيلا ىرجيو . نانبل لابيج نع نييولعلا ةلتك لصفي يذلا
 ةلحر دعب ةضيرعلا ةدلب دنع راكع جيلخ يف بصيو يب ونجلا رييكلا

 ىتح قيضلا يف لهسلا ذخاي هيونج يفو . ارتم وليك 04 اهلولح

 يف هيلا ردحنيو ٠ توريب و سلبارط نيب ةقطنملا ف ئش التي داكي
 نامتأ نس اهام ىوأب اهككلزوي ةانضعلا# نناهنالاا خم :هوع خرعلا للاكخ

 يف بوذت يتلا جولثلا دوجولو نانبل لايج راطما ةرثكل لامشلا

 راسهسالا ةدنم مهآو 1 ل تفينَضلا لكف

 نا



 د ةئئاروتما دودعحتلا بونج يف رحبلا ىلا يهتني يذلا ناكع ين

 انهيداق :نيتاوزو هول |(نلعا لاجتخ بصيو درابلا رهتنو « ةينانبللا

 قيض قيمع داو يف يرجيو اشيداق ةراغم نم عبنيو يلع وبأ وأ

 هارجم يف فرعي و سلب ارط دنع بصي ىتح ارتم وليك 5١ ةفاسمل

 بصيو سينودأ وأ ميهاربإ رهنو 2« « يلع وبا » مساب ىندالا

 يف اتيعج ةراغم نم عبني يذلا بلكلا رهن مث ليبج ةنيدم بونج

 ةينوج حيلخ يف بصيو نينص لبج

 : روص  اديص لهس

 عستي نأ ثبلي ال هنكل و يلحاسلا له.سلا قيضي توربيب دنع

 . راهنأ ةدع هيلا ىرجتو . روص  اديص لهس انوكم اهبونج يف
 لبج يف عيبانيلا نم ددع نم ههايم دمتسي يذلا رومادلا اهمهأ

 ناكو يلوألا رهنو « !ديص لامش يف رحيلا ىلا يهتنيو كورابلا

 هفايم دنتسي وأ + نس دازرعلارهذ هن ومعس“ ثرعلا ن ويفارمجلا

 رسهتو « كورابلا عينو اتلحز نيع اهرهشأ عيباني ةدع نم اضيأ

 بونجلا ىلا هبصمو فيصلا لصف يف فجي داكي يذلا ينارهزلا

 بصي يذلا يناطيللا رهن اضيأ لهسلا ىلإ يهتني امك . اديص نم
 . ةيمدماقلا رهن مسا انه هيلع قلطيو روص لامش يف رحبلا يف

 ةيروهمجلا دودح لخاديف دتميو ةروقانلا سأر دنع هتياديو
 يضخ هيلا يكف يذلا لوشلا ل لكي فيغدوعم تقع
 لهسو . لينلا ضوحل ىندالا لهسلاب لصتيو ءانيس ةريزج هبش
 !- اهعافترا طسوتم ديزي ال ةطسبنم ضرا هتلمج يف نيطسلف

 راتمالا تائم نيب هضرع حوارتي.و « رحبلا حطس قوف رتم يتئام
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 اضل ى اللد سي للز كاس (نتسكلبك نعوم ركل و افي دنع
 سكب انك نبع للقيم امكييةجي و انك .ةلك ودع ادم قادعلأ مدت يلوككلا

 ١. ةيبازعلا ؟مبايولل تؤةفشكك ةناودةضاخ_ةر ةيحيطلا«ىنااوملا ءايقل

 عك كاهقف تاكا لإ اقيح« ةقطنم» ىوس. كلذ:نم 00 0

 ةيياوتحلا جاني لا نمءلبخلا هيمحي اجتلخب حبلا ق.هزو زبيب: لمركلا

 ص ' "نتيظحشل# كاوم اذه آهاميحس”ءانيم تاك. حبلخلا - 8| ءيوبة تب علا

 يلامشلا : نيمدسق ىلخاسلا لهسلا لمركلا" ليج ميسقيو

 نوليز قمع نالا و هيمسي يذلا اكع لهس وه امهنم
 01 ١ ىلع هعا نا مقيد  لهبس وه و 112715: 20

 ادق كفو عابس 3 اذا نعم مظعاف يب ونجلا منسقلا امأ + ارحم

 هد اوناش لهم 3 "كاي ىلإ امك نف هدمملا هش ىلاشملا عرحلا

 فقع كايدلاب 822 ةيدولا نفاددع نقلا نأ لا 7 0

 اهادعلاو اك ف نو اجوعلاو ننام اهمع و 5 اطقنل | دظوفشم

 رحيلا ىلا يهتني ةيو ةنسلا رادم ىلع ءاملاب يرجي يذلا هدحو وه

 تر ير

 اميرو 6 ةيلاصلص ةيلمر وآ ةيلمر نيطنقلف لهس كلب 550

 ذادوتو 6 هللليقتلا ةينيطلا 4 علل نم كيم[ ها |اىك ةتللتحت

 قنركمفا لافرلا عمجتت ىتح لح الا 7 ا ىنفا املك لم رلا ةسيف

 هده سشصضعب ماكنت نأ لمد رند دق 9 0 5 0 0 ند ل

 ةيفللم 3 لهسلا يهتنيف قا خلال 2 1 2 ع نيعب 0 0

 . ةيبسلكلا روخصلا م ا

 مسقلا |دع اميف ةقاع 9595-5-5 5 يلحا سلا ةلينطلا هةشتاو
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 سفيللم “1-١ و ةزغ ىف نتميللل "+ < "نيب يوتتسلا. رظملا خَواَرْتيَو
 ةعضب نيب حوارتت قامعأ ىلع يفوجلا ءاملا دجوي امك افيح يف
 اههايم لالفتساو رابالا رقح ىلع دعاسي امم ارتم ناعم

 . ةعاورلا قف

 ةيبرغلا تاعفترملا

 سوروط تاءاوتلا هبشت ال ةفيفخ تابدحم نم نوكتتو
 قيقدلا ىنعملاب هيداوتلا د اذه دنع د يهف اتيلو 2ك اهنم ةعرتتملا

 . يب رغلا بونجلا ىلا يقرشلا لامسشلا نم هجتت اهمظعم يف يهو

 1 اا
 لتك ةدع نم نوكتتو يواروجلا رصعلا ىلا يمتنت ةبلص ةيريج
 8 يه

 : سونامأ لابج

 « سوروط لابج نم ًادبتو « ماكللا لايجب ادضيأ فرعتو

 «ريزنخلا سأر يف رحبلا ىلا يهتنت ىتح يب رغلا بونجلاوحن دتمتو

 حوارتي ضرع ىلع ارتموليك ١8٠ وحن هلوط اسوق نوكت يهو
 ةباوب ستعي يذلا نالوب رمم اهممسقيو . ارتموليك 769 ٠١ نيب
 ليجلاو « لامشلا يف نفاكلا لبج : امه نيمسق ةيلامشلا ةيروس

 للا نفح ري ىنلا جياد و وواق نيب جلف لع واب وحلا ف لمحلالا
 العا  كايفلا لانو عتمو .. للا عطس 12
 هلل ىلا توبعلا نجس لاكشلا ق دوت اهنيكو :ليوموت اع10لابج
 ا ا لا لا ف رق م
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 : عرقالا لبجلا

 يصاعلا رهنل ىنتدالا ىرجملا نسوتامأ ةلتك نع هلصفيو

 نربيو « ةيقذاللا لهسب بونجلا يف يهتنيو « ةيديوسلا جيلخو
 اعلا ١ ١ رحنا ةيلف راحل كلتخ] [وطعسلا سار انوكبلللاوف
 دقو . صربق لابجب لادصصتا ىلع ناك هنأ قط '.حيلا حطنبس قوق

 نم عبنيو « ةقيمع ةيدوأ هيف ترفحو هبناوج لويسلا تءطق
 نال عرقالاب ا او رخل انيق نيلكلا اولا ةيب وتلا .ةحوفتم
 ىتح انسخ مدس ىاطشسكل : يتلا ناحشإلا؟نمإ ةيلاح ا هلا

 ف نتعلا

 : نييولعلا لابج

 ةبعص يهف . عافترالا ةميظع نكت مل ناو يهو . بونجلا يف
 نع اهلصفت ةيراسكنا ةقطنم ىلا بونجلا يف ىهتن5و . ىقترملا

 ل ارتب س6 را رانك 1/7 + دكه دعما عليو راكع لابج
 وحن قرشلا يف رادحنالا ةديدش يهو . ارتم وليك 5 و 07 نيب

 اقدللا ( ليل (قاريا كلا ثق نارا شما نككو < قجاعلا ىداو
 ةيبلتلك | روك تختس نم نيكي ىلعتلا لابح ةدعاق نوكتتأو ( جددت

 ىطفغتو ٠ ادهع ثدحأ ةيلمو ةيريج روخص اهيطغت ةيواروج

 * لاشلا) ]هك ريض 1| عا نكن ةاناتسلا هنن اك ربلا ةونكصلا

 0 ا ل _
 ةرعشلاو سومدقو سنوي يبنلا اهممق

 : نانبل لابج

 غلبتو .+ يبونجلا ريبكلا نهنلا نييولعلا لابج نع اهلصفيو
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 ل يهو ماشلا ممق لع نحب تت ثيح ١لاعجشلا ف اهعامت را ىصقا

 بونجلا, وحن ايجي ردت ضفخنت مث ( ارتم ١/848" ).ءادوسلا ةنىقلا

 ىلعمكو رابلا ليج ا رشم ,؟ 1054 ىلع ٍقنيينض_لبجب عامترا دييزم الف

 نم ادديع اهه ايمي |يتغت ئتلا عيب انيلا اهيورتكي و. |ايرتم 100“

 يهو ابيرقت !رتموليك ١1 ةفاسمل نانبل.لابج دتمتو .. راهنالا

 وليك ٠-5 و "85 نيب اهضزع حوارتي ذا ايبسن ةضيررع لابج
 قريبشلا وحن ديدشلا اهرادجنا يف نيب ولعلا لاصب ةينشت 5+. |ركم

 ةريهاظلا ىفقإأق ىلا!ذبه عجنيوا« برفغلا وحن يجيرردتلاو

 .. هيد زادح ل1

 يه ماسقأ ةكرفات ممل ناكل لاح ميمسقت قنكمف و

 : يلامتشلا نانبل

 يداو ىتح. راكع لبج نم ابيرقت !رتموليك 0 ٠ ةفاسمل دتميو

 ايي داق امقنع ١ نا مهد الل هذ وأ يوما دعو هضافتمت ما ؛ ميهاربا نهت

 ةلدي نا امك ( ءادوسلا ةنرقلا ) مابشلا ممق ىلعأ هيفو « زوحلاو

 بإنيلا مف اهنمو د عقلا ةثالثلا ىلع اهعافت را فب زيد وح ا راميك

 : ( ميل نو )لي كيبضفلا نهلخو ( م 7” <11

 5 طيس والا نابش

 انهسفا عة ول طعت 21 نحنولا يلا كيلو سم كيلا جسم

 ةرطينملا لبج هممق نمو ..توربي .نهن. يداوو .بلكلا نهن: ئداو

 (م 51178209. نينص لبجو « ميهاربا نهن عبانم ةيفو (.م 58-1/)

 (م !١654 ) ةسينكلا لبجو ينودربلا رهنو بلكلا نهنا عبنيو

 ..رديبلا رهظ رسمم ىلع فرشي يذلا

 ا ١



 : يب ونجلا نانبل

 ىرجملا ) ةيم.ساقلا ضوح ىتح رديبلا رهظ سم نم دتميو
 سيل وهف « نيقب اسلا نيمسسقلا نع فاتخيو ( يناطيللا رهنل ىندالا

 ةيريجلا روخصلا نم ةقيض ةلسلس امناو ةيلاع .ةضيرع ةبضه
 يف ضكمخني مث رشم يفلالا انه عافت ردا رو اكتي الاو 3 ةيواروجلا

 لا" رس طم فاو تيدا تم 1 مداواة وكلا ا رطألاا
 ركل كيل لا نمل م ايفقلا ايلدقلا "ىف مرر + ةيمماعملا شرح
 ا ا لا حلا كونو عيب(! 0-88 كوارابلا
 حاد

 : لماع لبج

 . روصو اديص ءارو ةيمساّقلا ضوح بونج يف دتميو
 ا ا ايا نيب اهعافترا حوارتي ةبضه لامشلا يف نوكيو

 ا 1 401 لصي تح بوتكلا قحاب جياردتلا جامم نال قف دكان مث
 ناد دل اع ليح قبف + هقتصا دنع قاتلا لبخ

 هانجتا ىف هرادحنا نسكع لع ادهو ديدش راذدختا ىف ٌروغلا ميلقا
 ىتح ليلجلا ةبضه نم ءزج وه لماع لبج نأ عقاولاو . لحاسلا

 . ىلعالا ليلجلا مساي فرعي ام اريثك هنأ

 : نيطسلف لابج

 ٠٠١ و 5١ نيب اهضرع حوارتيو ءالابج اهنم شكا ةبضه يهو

 1 اراب وكلا قر ركع ننس نا هماطم_نوكتز ودل رعن اوليك
 نيا ره نيش نارك ءاراخآ ني ذلك نبك اكع لدن علغلالا

 ةيلامششلا فرعت نيتلتك ىلا ةبضهلا مسقي بدصصخ لهس وهو رماع
 لال 0 يي لا وعبم لوير ب ربعلا و ليلجلا ةيضع مصاب
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 .هتيوتيلا ف لوكا" الدب "ياا كرش 247

 « يليج زجاح برغلا يف رمأع نيا جرم لهس ىلع فرشيو
 وه كلذو < ىف 35 1 وحف" دعت و اكع جيلخ ءارو نم ادبي

 تلعج ىقلا ل ل ١ نما لكششيف رجلا 3 دتمي يذلا قيركلا ليج

 ىلع كا ا 0 حاييرلا نم ا هةقطنم اكع جيلخ نم

 برغلاو بونجلا يف لمركلا ليج حوفس ردحتت و . افيح ءانيم مايق

 . نليانج

 يف ةعرسب ضرالا عفت رد نينج لهدس نم يق رشلا بونجلا يفو

 قوق سم ظن يول < ب ايضا ل0 ايما ا
 افنايعل فولحو رفم كاألا اهنمق العا ذ واجتت لاو ضر وعملا حلم

 ليج اهممق ىلعأو سدقلا ىتح نينج نم دتمت و سلبان لابج ميساي

 .(م 88١ ) ميزرج لبجو ( م 55- ) لابيع

 لابج وأ ليلخلاو سدقلا لابج ابونج سليان لايج يلتو
 ل ل اا ل

 روتي اوسحت:اوادؤت الا 5ديبدشف ةيقازشلا حومتملا امآ : يلحاسلا

 تاي انفك لل ارا ال تاهو د وك و نك لبا يكل ارو م نر

 بقنلا ءارحص تابدحمب بونجلا يف نيطسلف لابج ىيهتنتو

 هكر عادم تايباطغول از طك بنافق ادق
 داو لفل 22ج عيسلا رك هرم دنمي ىدشملا نارملا 2 تايدحملا

 .امهرسغو نانسو فيرع ليجو .ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا

 نم يا: ةاجتاال) نسعد ذ> ات تارعقم اهريغ نع تابدحمألا لصفيو

 يذلا هجوعلا روش. اهمهآو يب رغلا بونجلا ىلا يقرشلا لامشلا
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 . ماشلا داليو لينلا ضوح نيب قيرطلا هب رسمي

 يدودخالا ضفخنملا

 نال ريثكبكلا ىرووسالا 2 نمنءرفالا ةاودحألا' نم ءاوج وه

 يف ميلقالا ءكارجا مفلتحتاو : هحتا ول ةيف خو ال تأ رابسكت د١

 عافترالا يفو « حطسلا يفو »2 ةينبلا يف فلتخت « ةملتخملا هقطانم

 بحص دقو . انضيأ خانملا فورظ يفو « رحبلا حطس نع

 ضعب يف تن وكت ىتلا ةيناك ربلا ممحلا روهظ ةديدعلا تاراسكنالا

 000 2 0 2 راجلا هال اععازو تيم تاج دلك يس تاوجلا
 . ةريثك تاريحب

 نمدعلخلا لا عقاولا قمعلا ضوحب لامشلا يف ميلقالا أديس

 ل ا ا راو ق2 يان يو سا معلا واع
 ما دو بركان جن ولا ويدل هيلقاب سولت
 « رنحبلا حطس قوف ارتم ١6١ وحن عافترا ىلع ضوحلا عقيو

 اهيلا ردحنت و تاعقنتسملا اهب طيحت يتلا قمعلا ةريحب هطسوتتو

 .نم لوالا عبنيو ( دوسألا رهثلا ) وص هرق رهنو نيرفع وهن هايم
 ةيقرشلا حوفسلا نم رخآلا عبنيو « ايكرت يف باتنيع ةبضه
 دنكفا ؤنلا ليفكمب هدحتو ةيكرتلا دودحلا لخاد يف سونامآ لابجل

 اهفرط نم قمعلا ةريحب هايم جرختو . داركالا لبج نم ةردحنملا
 فنين( نانف كلذلو . يصاعلا رهن نا ليستف يبرغلا يب ونجلا

 هارجم قشي يذلا يصاعلا دفاور نم امه وص هرقو نيرفع

 . قمعلا لهس نم يبونجلا ءزجلا يف ىندالا

 لابج ءارو باغلا لهبس دتمي قمعلا لهس نم برنجلا ىلاو
 حرفطلا تدل ةيدقأو !ةكيواملاالبجر قالا يف هدحيو « نييواعلا

15 



 رنمي يذلا يصاعلا هايم فارصنا قوعت تانقع نيزك لا ةيماكىيتبلا
 بيا تالا. اهجل وانت «تاحت يضم «ةئاركم_ نييناحلا/ لغو عتفتك اهنا
 ينتخت داكتا ن اغلا لوم نوما عبر تجل برن ور "هييبقعملاو حالصتسالا
 ةذ و وطت ةيمدبا لفل و ملل ترا" يطب 8 ةيهتاسكتاال قنا رهاطظلا

 : نتسشولا دنع يصاعلا ىرجم لوح

 عاقبلا لهسس دتميو ةيراسكنالا ةرهاظلا دوعت صمح دعبو
 ةيب نغلا نانبل -لابج نيب !نوصحم. ابي رقت | رتم وليك .12١..ةفاشمل
 _”ه 0و ٠١ نيب لهسلا ضرع حوارتيو « ةيلخادلا نانبل.لابجو
 دننع هاصقا غلييف. هيف .حطسلا عافترا توافتيو.. انتم وليك
 سململا نري عايل لالوعل يو يتاح تعم 15 اونا ) كبلعب

 .( فيلنجلاتىلا ردصنت وبلا ئن رن اطيللا رهناو الامش نوجنملا

 ة 2 نات ك اطك + اعل 0 7 هتداحلا ل ريشا مده
 راهنالا ربكأ ىصاعلا رهن لوهسنزنوكت قمعلاو « ناغلاو:..بزغلا
 كغ قب همكم مقال امونيتيإلان وق .نج. عارلا رتل ةيفاعقلا
 ةيكاطت برق _ىتح لاو>الا مظعم يف يلامشلا ههاجتا ىلع ظفاحيو

 ةلحر دعب طس تملا رحبلا يف بصيل يب رغلا بونجلا ىلا فرحني مث
 . ابيرقت ارتم وليك 01١ اهلوط

 «© نايرجلا عيرس.« راد هيسبصر قي طخلل تاو ىف (يوعلللو
 20 ني ل | وكلا عدا ؟راشكل ةدمطقم 3 هرادحنا ةيضن غلبت

 ةنيطق ةريحب ني وكت ىلا صمح ةهج يف ين اك ربلا حفطلا دوجو ىدأ

 داو يف رثسيو الامش' اهجتم رهنلا جرخي اهنمو :: "صم ةريحب وأ
 دتنشي ىتلا . نتسرلاو صمخ نيب اميف نيتيلاغ نيتفاح؛يذ قينض
 هل غور دا تب بول وعل *لاللعلل ةقّؤكيف ةأجف ' رهنلا .نا دحتا. اهتننع
 كلذك رمتنسيو هءوده هيلا دوعيو برغي الامش مث اقرش رهنلا

 انادي



 ةايقا اذني" ناو تاكا از هن افافقيلا+ تادف .ةفظنم لفقبي نودح

 دس ادا عج دعيت تاكل ”نكةمجن مخ نكغل وت عيب انيلا نم

 ةةييح- كادلاا ةظيضن ىلإ اان وناطو بقيق عزم ةعينالاوع اوقل فدشي و
 . رحيلا ىلا يب رغلا بونجلا وحن فرحني مث قمعلا ةريحب هايم هيف

 1 سس كا ديسيصمب ا كل ةديياقك لا
 0 اا 8
 ةيططتملا يعين مصب خي ثتيصعب ولا حت -نقارحتما مث .,اييوقت

 هيل كا سلزاب (لضاوتلم ف ءايتيلك ىيدرلم نعل ايناس | كل دي دسكلا|
 ضو ٠ مسنفاب .ةيراعتكت الا ..ةقطنملا هذه. فوعتو.. ةيلحاسلا

 عطق دق نوكي نأ دعب روص لامش يناطيللا بصيو . ةيمساقلا

 عبانلا ينودربلا رهن هدفاور مهآ نمو . ارتم وليك ١504 ةفاسم

 الاسم كنار يناالجرلا لؤيس لعتلا لمس قلت ناينكتيو
 ل ل يا ا

 ارتم وليك نيعبسلا هلوط زواجتي ال ريصق رهن وهو قشمد

 دجوت هيفو ( نوم رح ) خيشلا لبج عفت ري عاقبلا بونج يفو
 نكح اى طنا ديفاورر ةيبرار يف ةلثنم ندرإلا رهن :عباتت
 نآئددكيو زي تييغاررتاو مر يتابضاغلاو ء:سايناي ورو يبضاقلا

 انعم ليك ١8 هل يرجي راهنالا هذه هايم عمجتت

 تففج يتلا ةلوحلا ةريحبب رمي ناك ثيح ةلوحلا لهس يف ابيرقت

 كلذ :دييردتشي و“ قيس يرخص قناخ يف لهسلا نم جرخي مث
 انوكم ةيربط ةريحب ىلا يهتني ف ,ئتح تال البشلا هب سكحو :هرادجنا

 : ةخب اطلا لهس مساي فرعت ةيصخ اتلد

 « رحبلا حطس تحت م 73١9 بوسنم ىلع ةيربط ةريحب عقتو
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 الف ةرصانلا لابج اهبرغ يفو نالوجلا لابج اهقرش يف عفترتو
 دينيوج معرح نرحلا فل ططخ قالا ليلعن اييراليبن وصلا ثرح
 نه تانلضر الل 3, تايلغم [1انينقعاج ردح كلم ودع رق مرن ىفيرعللا اعقام

 ىرجيو . تارتم وليك ةعيدب وحن هضرع حبصي ىتح رهنلا يداو
 اممأتيملا رغخبلاو “ننال نيئااعيف !نعل ةلتك ١17 ةفافل تودلا

 طغخلا ىلع نيتقطنملا نيب ةفاسملا نا ذا هتاجرعت ةرشك حضوي

 قب ننقل يو لا ١انهو.. نب وليك ةثامالغ ديرع ل ىيبقتسلا

 نم هيلا لصي ام بيسي ءام اهرزغاو هئازجأ مهأ وه ندرالا

 نم ةجرخم نم تارتم وليك ةعضي دعبف . نيبناجلا ىلع دفاورلا

 رسهن وهو هدفاور مهآب رسيالا هبناج ىلع يقتلي ةيربط ةريحب
 نع نهنلا هاف رت لوك نارا تاعفت رم نم عبانلا .كومريا

 . ءامتلالا ةطقن نعاابي رقت لكاشتم

 يقتلي « تيملا رحبلاو ةيربط نيب ابي رقت ةفاسملا فصتنم يفو

 ةقدرإلا ةيضملا ليم وم هه[ 0 لل[ لع لا ا
 ني بهقاربلا جبينك !دعء انيق ةيايبت ةعبياو الد ةككينل لك

 ةيمهألا ةليلق ةريغصلا دفاورلا نم ددعب ندرالا يقتلي نييدسيئ رلا

 2,سبايلا يداوو بالقز يداوو برعلا رهن رسيالا بناجلا ىلع اهنم

 ا حلا يداوو هعرافلا رهنو دولاج نت ىنميلا ةهضلا ىلعو

 تناكو, . .ءام سفوأو ادينع رمكأ رميألا نئاكلا ناهتا نأ حدك و

 لا ننأ ايي را ب سل ل ا
 . ناللا ةيقاب ةيحستلا لاك ك2

 ةيلخاد ةريحب وهو تيملا رحبلا ىلا ندرالا رهن يهتنيو

 وليك ال4 ةفاسمل دتمتو ارتم 591 ب رحبلا حطسس نع ضفخنت

 رحبلا قمع ديزي الو « طسوتملا يف ارتم وليك ١5 ضرع ىلع ارتم
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 لصت: يتلا باّوم تاعفتزم موقت هنم قرشلا يفو . ارتم ١5 ىلع

 نم ددع اهقشيو ةيسسلك اهروخصو اهعافت را يف يتم ٠-5٠ وحن ىلا
 ءاقيمع ادودخا هسفنل رفح يذلا ( نوئرآ ) بجوملا اهمهأ ةيدوألا

 ةيدوالا ىككا وهبرخالا نفهم وءاسحلا يداوو دامح نبا يداوو

 هبنشو ةيماشلا :يضارالا نيب يعيبطلا دحلا لثميو اهايم ةيقرشلا

 رسولا ثول يهتم الف يب اطل! هّقت اجلا سات ؟نيجوْملا اةؤيوجلا
 : «راك يوذيدفا

 0 1 ا ا ا لاا ل ا وعلا عل
 ةقطنم اهضرتعت مث . ابيرقت رستم وليك ةئأم ةفاسمل هب رع يداو
 تر فما طلع رزخلا ماين نايضتا نونا تلاع ةفتو لالع
 نع دعبي يذلا ةبقعلا جيلخ وحن جيردتلاب لالتلا هذه ضفخنت
 715007 3 تلا ردا علا ترا

 ةيقرشلا تاعفترملا

 ماشلا تاعفت رم دتمت يدودخالا ضفخنملا نم قرشلا ىلا

 لقأ يهق ©برغلا تاعفترم نع اريثك فلتخت يهو . ةيقرشلا

 دقو « اعافترا لقأ هسفن تقولا يف يهو « اعطقت شكاو اماظتنا

 ءادرج تحبصأ نا يلا يلخاذلا اهعقوم ىلا ةفاضالاب اذه ىدا

 لسالس يف تاعفت رملا هذه دتمت الو . ةيب رغلا تاعفت ملا سكعب

 تاب ادحم اهنم :ثتعشتت ام اريمك و © ةدعابتم التك لثمت لبا ةمظتنم

 د 0 اللا ليفت تح حادا و كتمت
 :.ةب رم ددلا لعهزامبلا

 عنيت ندا كالا البجي لاملكلا قف كةيق ىشلا تامنتةزملاةلاةبو

 نع هلصفيو 2« بونجلا ىلا لامشلا نم دتميو سوروط لابج نم
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 وجت رانبجي ندت الآ دبنخت ا زردحتبي نإ نوب رو وقإ لمن سل وت ابن لانج
 هيف دوسستو:؛ يئاجف رادحنا بزغلا وحن. هرادجنا نكلو.قرشلا

 نقد بوو نجلا مفاد _ دعاوي ةنواتركلا_ةلرةبلإلاروجيعلا
 ونجا نمم. ,.اهمهأ يتلا: تارمملا .ضعب:هبو < هتيلزابلا روخصلا
 ال عافترالا ظطءسوتم لبجلاو . ايكزت بلحج ديدح ةكس هكلستو

 ت1[ رع ةكنك لكأ ديرت

 لضتتتو ناطتم لثج 5 فدل اهنيسرالب عدلا ل وعلق لاو
 وهو « ةينيسويم ةيريج هروخصو « نيرفع رهن يداو نيلبجلا نيب
 ىلع قلطأ دقو ةيلاع لالت لكش تذخآف تعطقت باضه هعومجم يف
 عفت ىت يذلاو لالتلا هذه مخضأ ناعمسس ليج مسا اهلك ةعومتملا

 1كم رزا/ ةزيكل :هفبق قعأ

 يذلا ةيوازلا لبج دجوي ناعمس ةعومجم بونج ىلاو
 نم هلفسأ نوكتيو « يصاعلا رهن يداو نييولعلا لابج نع هلصفي
 . ةيتعبم ويلارد وجيل نددقا ميل اعل ام) ةيزواعيززكلا هن رغما روخرصلا
 ىلع هبممق؛ ىلعأ ,عافتا ديزي. ال ,ةيدودحم ةبضهب ةماع ةفضصي ىهو

 . نيعب رالا ةمق يف رتم

 ىتلا ةيقوشلا نانبل لابج دتمت .صمح نسم بونجلا ىلاو
 ةلبحا نيت ةفنأتو: ةفيررلا طبل ناب نضيئلتملا للام | اهططبي
 لانلبجلا [رمخنت زاماقلاب زاوتت يناتلبلدبلاا :داكي تحج: بزعل |لإبج

 انضغت لقأ يهو. قرشلا وحن ايجيردتو برغلا وحن ايئاجف !رادحنا
 ٠ بونجلا يف ةصاخبو اديقعت اهنم شكا .اهنكلو ةيبرغلا لابجلا نم
 ةيريش ابط روخص اهولعت يواروجلا .يريجلا رجحلا نم اهروخصو
 ةميلح لبجو ( م517920).ىسوم ةعلط اهممق ىلعأو . ةيواتينك
 (م1575) فيشيعلاو م22

 لالا



 ا و سوس احم * ةيقرشلا نانبل نم عىفتيؤ

 : نيتعومجم اهنم عبتتن هند نأ كسي نيس ويالا ىلا اهروخص يمتنت

 0 ا ا وكم
 رمدت دنع امهضعب نم ناتعومجملا برتقتو . قشمد دنع عرفتتو

 لامش يف زيزعلا دبع لبج لثم ةدرفنم لابج يف كلذ دعب رهظت مث

 . قارعلا يلامش يف راجنس لبجو « ةيروس يقرش

 يذلا ينادبازلا لهس ىلا بونجلا يف ةيقرشلا نانبل يهتنتو
 اهمهأ لابج ةدع ع رفتت لبجلا اذه نمو . خيشلا لبج نع اهلصنفي
 ىلعأ خيشلا لبج يف دجويو ٠ ىدرب رهن ىلع فرشملا رازملا لبج
 1 هولا ادخل يلا لاعب قا اياكتن ةيقرشلا لابجلا يف عافترا

 . نحبلا

 0 و يفك الزل هع كاهل نيا ب رجاارالا و
 تاطورخم 1 ا ا يو وا جحا اوم

 ةففك لكلا عفترت يذلا ( زوردلا ) برعلا لبجك ةيلاع ةيناك رب

 ا ع و وأ 2 رتم ١١٠١ ىلا بيلقلا سأآر يهو

 .لاحلا يه امك لوهسم و باضه لكش ىلع دتمت وا ةاجللاو افضلاك

 . تاروحو نالوجلايف

 لآ يلليلتك ىلا تراس قايم صم هجاارتلا وهن كيلع وو
 ءاقلبلا لابج نع اهلصفي وهو ندرالا رهن دفاور دحأ ءاقرزلا ىداو

 يداو لصفيو ( م /٠١417 ) عشوي لبج ءاقلبلا ممق ىلعأو (داعلج)
 اهعافترا ىصقأ غلبت يتلا باوم لانج نع :ءاقليلا لانج تاسنح

 يهتنتو « رايفلا ىلع ةرشابم فرشي يذلا وبن لبج يف (م ٠١14

 هدعلا هلابج سيضم وهو قيمعلا بجوملا يداو ىلا بونجلا يف

 مقاوم: نبتتإا تاس رئت كيل خرقا 1ع” صا يقل اد(جودلا )
 ااا نمر
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 ةيلامشلا ةيلخادلا لوهسلا

 يب رغلا لامسشلا ىف لوهسلا ند ةعلسم لاكيانعلا ةيداي يت
 . صمح  ةأمح لوهسو « بلح لوهس يه

 , يدودخالا ضفخنملاو تارفلا يداو نيب بلح لوهس دتمتو

 +بنغهو نقرشلا لامعلا ١ ق.بلح ةيضف امه ناعيصم اهب كس
 قيوق رهن : امه نارهن اهيف ىرجيو . يب رغلا لامشلا يف زازعا

 ىلا يهتني يلخاد فيرصت وذ رهن وهو باتنيع ةبضه نم عيني يذلا
 رسهنلا يرجي الو بلح نم بونجلا ىلا عقت يتلا خطملا تاعقنتسم
 هل دعت ملو . فيصلا لصف يف امامت فجي لب ةنسلا لوط ءاأملاب

 . ههايم يف ايكرت تمكحت نأ دعب ةيب رعلا يضارالا يف ةيمهآ

 ق بلع ةينصح نم ضع ىلا بععلا ريتاويفا كنلا تاق

 . لوبجلا ةخبس ىلا يهتني ىتح ابوذج ردحنيو بابلا ةنيدم لامش

 يفو « ةيوازلا لبج لامشلا يف صمح  ةامح لوهس دحيو

 يف يدودخالا ضفخنملاب لصتتو ةيقرشلا نانبل لابج بونجلا
 ىلع لوهسلا دمتعتو طس والا يصاعلا اهيف يرجي يتلا ةقطنملا

 ةيحتف قيراط نع اهلا ليصت ىتلا راطتالا لعو سانا
 . صمح  سلبارط
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 لب نر اعلا الاي ةايقزاكيدلاوببغ
0 

 6 لعق .اًاهعلو الز فماقم , ؟ان.وعان عب اًانسنأب اق

 هير نهيان كلبي ١» < بههاذ مملة  ممحيب .

  «اهشلب بوعي ةلبب بْن اعجب 00 11 [ ا تن هذي 5

 «ةعتب يل ةعستلاب همل هظيبع ملي غر !اقيملاب !امشمي ةيرع هيب

 اديان ةي ااهتملاب اافعور ٠ عب هر فيول بان همل : ب ةبيقر
 اا كيو واتم يت حج فم ءاذلا الجر اان

 227 ا الخ أانير قم غر اعني ب هنن كش أ ب«يذب أانهسع

 ل د ار و عل ا 016 تتاباب

 [هميق ةر الل !ةبمر أعين يم بلت 7ن ةتهقمت يقيل غن هيل هه :

 [ل اانهي اة ةهه ني اان انني تبه هن ةهست كسب

 ةيملاز هدنونقا |ابل ب + تعدم هني هتير نتهير أر بيخق !اهبياد .

 0 300 مملة ب هيبحير د !اثسلاب ايرديشإ ان 217 ف

 انما ا 9 96 ا بيعي 0 ا

 بلا امل نير دير |اكدعللا ااتبر ةهبلر اايهل ديز كيرويسقر , ةتيعبت

 دن الع وا
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 « عب رم رشم وليك نويلم 5ر9 وحن لينلا ضوح ةحاسم غلبت
 هقنسي الو . ةحاسم ملاعلا ىف ةيرهنلا ضاوحالا ثلاث كلذب وهو

 تقولا يف لينلا نكلو . وفنكلا ضوحو نوزمألا ضوح ىوس

 رهت عيانم نم هلوط غلبي ذا اعيمج ملاعلا راهنأ لوطأ وه هدسفن

 : . يتم وليك
٠. 

 + ةفالا مك ةنيئارعلا ةطانلا ند رشلا رع رح ردح ني وه تع
 انولك اكرب ويد اذ ةينصق لح تنال ذب و © ىقرشلا 5و ةحاللا ةئيارغلا

 ةييرتلل سال عج لل 992 كر

 ةدلب نم برقلاب دودخالا يهتني ىتح اهمزتلتو « دودخألل
 كللاؤت دعم نص وجل دودح حبصت مث « ليجلا رحب يلاعآ يف فاجرلا

 نيب هايملا ميسقت طخ عم ريست لاح يأ ىلع اهتكلو « ةحضاو ريغ
 داشت ةريحب ضوحو وغنكلا دفاورو ةهج نم لازغلا رحب دفاور

 لسكتلا يفي نت د وتحل رعب صقيع روك ىلاد تمك و مر اح ٠ هيكملا

 تقلي اذا "يح < ةلاغبش انيجتا املك انا تفل داق وت ايف اييح

 ةعئضيت لع دلازع ل اوينلا نيا اهنيثأ هفاشملا :تكتحسصأ لفيف ةقلفنم

 « نادو.سسلا يلامش يف رهنلا نم ةييرق اذكه لظتو « تارتم وليك

 دعتبتف فيوس ينب تاهج ىلا لصت ىتح رصم ديعصو ةبونلا يفو
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 نا 1 و افئاداف يلا قمع معا ةرحأا ةون
 اذلو" لمتشت ىتح اغاستا :تدادز :١ !نتَم وليك نيارتشع وحتت: ةرهاقلا

 . لينلا

 اهنم ةيقيرفا لود ةدع همساقتت لينلا ضوح نأ عمو

 عقي هنم ربكالا ءزجلا ناف « ايبويثاو هدنغواو اينيكو اينازنت
 ةيروهمج يضارا مظعم لمشي ثيح يب رعلا نطولا دودح لخاد
 اناددلا ا ملا ب ررهتجلا ينضادا نم يكرشلا ثقفلاو تادزسلا
 ريبك دح ىلا حطبسلا ةباترب لينلا ضوح نم يب رعلا ءزجلا زيمتيو
 رهتلا ىوسس حضاو يفارغوبط رهظم هيف دجوي ال داكي ىتح
 ماع ماظن الب عزوتت لابجلا نم. تاغومجمو. . ةديدعلا 2لفاؤدو

 0 ل ل طر يسع ركسلا نم ناك كندا
 ىرخألا يف اهنم ةدحاولا لخادتت هقطانم نا لب ةددحم .ةيجولوفرم

 . ةقطنم لكل ةقيقد ادودح عضن نأ بعصي ىتح

 : يبرعلا نطولا جراخ يف لينلا

 تق« بئفرئاوز8بلق قصيت اطسالا ةلفؤهلا نم اللا بتبنإ
 ملال تا زيسب قيم اهلا يم تكفنةيرجبلايلاهشلا لل ةاسلا نم ني ولي
 اريجاك رهن اهمهآ راهنالا- نم ددع اهيذغي يتلاو « ةحاسم ةبذعلا

 ادناور تاعفت رم نم ردحني وهذ ٠ بونجلا وحن لينلا عبانم دعبأ

 نع ايروتكف ةريحب .فلتختو . ابونج 23” ضرع طخ يحاون يف
 ءدودخألا جراخ يف عقت يهف« ةيقيرفا طسو يف ئرخألا تاريحبلا

 طقسا شغل ريععبلاب ةليشقتييف ليقلمتا اوسملا يلق ل ضنغتم لةحبجلز
 « هعيش غ را نقم ىلع هط وقس مظتني داكي رطملانم نيبك دق اهتقطنم-يف

 . باسحب ليتلاىلا ءاملا هنم جرخي « ريبك نازخب هبشأ يهف مث نمو

 « ( اهي لاني رقم وليك نلا>35]يقهتحوم ةمصارلا اهتجاسيبناهنكلق
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 اهئام نم ارييك ءزج دقفت ىرخأ ةهج نم يئاوتسالا اهعقومبو
 امو ءرطم نم اهيلع طقسي ام ةلمج نم ٠// وخنب ردقي « رخبتلاب
 : راهنألا هايم نم اهيلا ردحني

 ةريحب هلوخد ىتح ايروتكف ةريحب نم هجرخم نم لينلا لمحيو

 وليك 6:-3/* فاشل يرجيو « ايروتكف ليث مسا ةيدودخالا تريلا

 نيت ريحب فا رطاب هقيرط يف رميو« ارتم 014 وحن اهيف ردحني تم

 ءايناوك ةريحبو اجويك ةريحب امه نييرخأ نيتيضافخنا
 ةحاسملا رفصو قمملا يف ايروتكف ةريحي نع اريثك نافلتخيو
 اهنم تالالشلا نم ريثك رهنلا ضرتعتو . ءىطاوشلا عافتراو

 نوزيشترم تالالثو ايروتكف ةريحب نم هجزخم دنع نيوآ تالالش

 غرم نم تكا ةههاهتا كب ملا نا عفو مت ربلاب ويجب هل وتجي لبق
 تريلأ ةريحب لخدي ىتح يب رغلا لامشلا ىلا ةءاع ةفصب هجتي هناف

 .. يقربشلا ىلاعيشلا اه 2

 لكشلا ةليطتسم يبرغلا دودخالا يف ةريحب تربلا ةريحبو

 ارتم 1١١ عافترا ىلع عقتو عب رم رتم وليك 05٠٠ وحن اهتحادسم

 « ةيئاوتسالا عبانملا هايم عيمجتل زكرم يهو « رحبلا حطسس قوف

 ابنتي كيبل يكن اةين عيلولج ابك + ايروتكف لين اهلا لشد ١
 . دراودا ةريحب يه فرحا ةيدودخأ ة ريحب هانم داماك نب وتحلل نلف

 لا نيس تلال ادهن اررطك 16 © ةفاسمل يكيلمسلا يرجيو

 ارتم 591 وحن اييسن ةريصقلا ةفادسملا هذه يف ردحنيو يروزنور

 ,هارجم نم طسوألا ءزجلا يف تاعفدنمو تالالش يف اهمظعم طبهي

 . تاجرعنملا ريثك ناي رجلا ءيطب رهن ىندألا ىرجملا يف هنكلو

 ترض" هدصبتلا (قلرعلا|+خيلاعغلا,اكىلعلا نم ليفلا ع رعتلو
 تانيحبلا نم :ةلسلسك اذنه ودبيو ٠ تريلا لين مسا الماح

 نا



 ءيطب انه رهنلاو « عيساو يئام ىرجم اهنيب لصي ةليطتسملا

 1 فم حلانعدن او لاو تمد لطللك ذل الم لايععمالا هكا طنالا

 بونج يف ةيبرعلا يضارالا لينلا لخدي يلومين دنعو
 افينع ارهن ودبيو « تاريحبلا ةيضه نم اهيلا اطيباه 2« نادوسلا

 يضارألا لينلا لخديو « هتلوفط ىلا داعف هيبقع ىلع صكن امنأك

 01 را ولاا للعال ا ةو نطحأ] ةعاطبلاب قوس ىلا
 ةجرد يف ءاملا اهنم عفدني ةراحلا عيبانيلا اهيف رجفتتو « نيكاربلاو

 . فكس نكهنلا .ىكلا ميناسول [ز0ان1 نضع تلامس امئارووعا نايلغلا

  اهمسا ناك امبرو « فاجرلا ةدلب دنع بارطضالا اذه ىهتنيو

 .! تافه ررزورعدمل 00 حدا اهعلشي

 ماسقأ ةدع هضوح مسقن نأ نكمي ةيبرعلا يضارالا ينو
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 . نادوسلا يب ونج لوهس

 . نادوسلا طسو لوهس

 . نادويسلا يب رغ باضه 5

 . اهب ةلصتملا يراحصلاو رمحألا رحبلا لابج
 . هاتلدو ىندآلا لينلا يداو

 : نادوسلا يب ونج لوهس

 ٠ كورت كسل انف اطل ل سمر او حل وعلل
 سحجحلا ةبضه لمشت امك < طابيوسلا رهنل ىتدألا ضوحلاو

 يهو « لينلا عبانمو وغنكلا عبانم نيب لصفت يتلا يديدحلا

 طيحت قلغم ضوحب هبشأ ودبت اهتلمج يف حطسلا ةيوتسم ةقطنم
 1 تايهجلا الكا نفو تاطغتومل ارت



 : لبجلا رحب

 ابكتسا" لمح دفا ناوكك و> 22ه ,وهتلا هزاع فاحترلا دقن و

 2 ىرجملاعسسباو ائيطب ارهن حبصيو « لبجلا رحب وه اديدج

 شكتو . قيرطلا ةياهن يف هنآكو ودبيو 2« رزجلا نم ريثك هضرتعت
 يهتنتو « فوصملا مآو صوبلاو ىدربلا تاتابن هبناوج ىلع
 ةفقطنم مساب ةفورعملا ةقطنملا باويا ىلع انه رهنلاف « تاباغلا

 نم ريبك ددع هب: لضتي ةقطنملا' ةذه لينلا' لخدي نأ ليقو. دودسلا

 يرجي ال ضعبلاو «:نايرجلا مئاد اهنضعب « ةيبتاج ىلع دفاورلا

 نوعا تك زكا ةكارعأللاب
 ءدحاو ىزكيف .لجع. فاجارلا دعب نهنلا ,ءامررصتقن لاو

 الأ كل نيم كلا ا
 يف ةصاخبو « نيعم ىرجم يف رهنلا ريسي اهدنعف « الجنم ةقطنم

 هيف شكتو ةقطنملا هذه يف رهنلا جرعتيو . ءالا ضافخنا لصف

 نييتاجلا لع ضيفي ءاملا بوتشم+هيق داذزي امنيحو « تاينحنملا

 هذهو « لامششلا وحن انهجتا املك اعاستا دادزت. يتلا عقانملا نوكيو

 . دودسلا ةقطنم يه

 هجرخم نم ارتم وليك ١١11 ةفاسم رهنلا عطقي نأ دعبو

 نود يقينلاب اهنا كسبت قيوومت زن لجس كر ب داق راع
 تاكيسل#و  اينيسويمحم اتحاو ءزاج نكت لك هاؤةجمييت فمش

 2لا زغلا سحب هايم هيلا يهتنت ريبك عقنتسم ىوس عقاولا يف « ون »

 عجريو 2« قرسشلا ىلا اهجتم حبصيف ههاجتا رهنلا ريغي اهدنعو

 ىلا لابشقلا " عنجت جيردثلاب ضرالا عافترا ىلا اذه يف بيسلا

 ةفاسمل اذه يقرشلا ههاجتا يف رهنلا يمتسيو . ايونلا تاعفت رم

 . ةيبويثالا هدفاور لوأ طاب وسلاب يقتلي ىتح ارتم وليك ٠
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 نلوم ةوكتشلا ةقلطنل ق"ةلعا عدلا انها ق وهلا كقَلَتَحَيو
 17 ل ا تب يع لا يا ل وك ا 0 اا
 اردن رليكت ف 2 دعب ملغو -طقروك هيلع تناك اني ارثك .لقاياهنت

 . فارزلا رحب هدفار هب لصبتي ون ةريحب نم

 : لازغلا رحب

 ار نايك تلا ةياك رقت اهلا رغلا لعل نينوتج ةعاشم حلت
 راهنألا ةعومجم ىلع ةماع ةفصب لازذلا رحب مسا قلطيو . اعب رم

 دير اياكم ايم نب مليظاعلا' تاففحواا ةلاستق ا اضع« نعلا
 هجو ىلع قلطي مسالا نكلو « لينلا رهن هايمو وغنكلا دفاور دحأ

 دفاورو . ون ةريحب وقرلا عرشم نيب يئاملا ىرجملا ىلع صيصختلا

 دفاورلا هذه نمو . هايملا ةليلق اهنكلو ددعلا ةرششك لازغلا رحب

 لوطأ وهو « نادوسلا يب رغ تاعفت رم نم عبني يذلا برعلا رحب

 وسلا ركنا يم اا دبا رة ل ل كورلا
 رهتو < كيبمر يحاون يف لازغلا ةعومجمب لصتي يذلا ماعنلا رهن

 لوللا رهن مث « واؤ نم ابيرق لازغلا ةعومجمب يقتليو روجلا

 . لازغلاب الصتي نأ لبق برعلا رحب عم دحتي يذلا

 ضرالا نم اضفخنم لازفلا رحبو ليجلا رحب دفاور لتحتو

 نيوكتلا ةثيدحلا طوبهلا قطانم نم ةقطنم ربتعي « حطسلا ىوتسم
 هينبأ ةييفت وتبسم |نتلا ميلاعالا ةينيب اياك هايطتت عيقيوقا ةذاكق

 2 ا لاحم عاكس اوت تقاوم زها فلا فانا
 وتحل قالا ةيلاتلااصخلا واوغخ هوم هرؤةحت كابل قالا[ عاتقزالا
 نيب هايملا ميسقت طخ عافترا ديزي الو « الامش 26 ضرع طخ

 ىلع قلطيو . طسوتملا يف رتم 8٠١ ىلع يراشو يجنب وألاو لينلا

 ىطغتتو « يديدحلا رجحلا ةبضه مسا ايبسن ةعفت رملا ةقطنملا هذه
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 يف عفت رتو « تبرتاللا ةبرت يه بصخلا ةطسوتم ءارمح ةب رتب

 طس وألا مسقلا امآ « ةدرقنملا لالتلا نم ريثك اهنم يبونجلا ءزجلا

 ناوكت ا نقو , عطحملا"لغ ةسينازجلا تاتياكتلا نضعب“ هيف رهظتف

 « ةرواجملا ضرالا ىوتسسم قوف رتم ةثام وحن عفت رت ةريغص الالت

 نم ريثك اهعطقي « حطسلا ةجومم ةبضه اهعومجم يف ةقطنملا نكلو
 ءزحلا يفو رتل 9 امش ان وحن لن وسمحتم حلاة ىراحملا

 سلع ل | كدا كح للعلا لان ذاع هيجل "وبا كدر اوفا
 ."اهنم يب ونجلا

 : طابوسلا رهن
 هاكلك وخال | :ةينصقلا ةايم ليحل لا لدحر اا لولا وه طان كتل "و

 لمشيو « ورابو روبيبلا امه نييسيئر نيدفار نم رهنلا نوكتيو
 لبطل رد راجل 2 010 كيما لل ةمعاؤلا كالومللا طقسا مع
 روبيب امآ . ايبويثا ةيرضه نم ههايم لك وراب دمتسيو . . فارزلا
 هل ناف « اضيأ ةيبويثالا ةبضهلا نم ههايم مظعم دمتسي نكي ناو

 ىلا: ةحعفا ولا*تاعمت نما نياق فت ا ودتمالا ”ةيبضهلا "تم ةلعلق داراوم

 . فلدور ةريحب نم لامشلا

 اكول كرما 130 لاما زي علل عل نك

 1 نيييكملا ةلرحا طيس داو نلت زيك :لخفلا مقرر اكيد
 « ةليلق طاب وسلل يئاملا ماظنلا نع تامولعملا تلاز امو . موطرخلا

 لقأ هضوح نم ايلعلا ءازجالا ةيفارغوبط نع انتامولعم تلاز امو

 نسر و هلطو و-+ ليحل نم وكلا "زا خ77 252 يل وانا ام ولكن
 « رايتلا ةديدشلا ةعفدنملا ةيثاملا يراجملا نم رشك ايلعلا تافاحلا

 كلج راو كولطل اس اودع لنه بيلا ونئاز ةيدعلاو
 ةيلهسلا تاهجلا ىلا يراها هذه لصت امنيحو « فافجلا لمصف-يف
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 ةنوكم جرعتتو ينحنتف لبجلا رحب دفاورب ام دح ىلا ةهيبش حبصت

 ءاملا نم ريبك ءزج اهيف عيضي تاعقنتسملا نم ةعساو تاحاسم

 . رخبتلاب

 شكا نكي ناو وهف « لينلا ةيئام يف اماهسا لقآ روبيبلاو

 ةليلق ضرأ يف ةليوط تافاسل يرجت ةليلق ههايم ناف ٠ دفاور
 تاع ابو راسه يرو «دودأل كدا يوك رند قا مرمحلا

 روبيبلا ىلع دمتعي طابوسلا نا ولو « هايملا نم ةريبك ةيسسن عايض
 . لينلا ةيئام يف نأش هل ناك امل هدحو

 نوكتيو « ارتموليك ١5١ وحنب اليبمغ دعب نارهنلا يقتليو
 لخديل ايبويثا نم جر خي يذلا طايوسلا رهن امهداحتا نم
 قرم يف نهنلا“ نشيو . نادزؤنتلا لوين يف ةيب رعلا يضارالا

 حطدسملا اهيف عستي ةقطنم يف ضيبالا لينلاب يقتلي ىتح جرعتم
 . رزجلا ضعب دجوتو يئاملا

 ع الفت ال هال لف + ليلا هت ق ةيصاعلا بها طا اكمل و
 رحب هايم نأ كلذ « موطرخلا ىلا هارجم رفحي نأ ضيبألا لينلا

 « تيلفا عرلا جيم قيل امحىاوكت تاكجباغ نادوقإل اهي للعب ها له يركلا

 كلت ىلا دتمي ىرجم اهسفنل رفحت نأ نم فعضأ يهف مث نمو
 كهفعست + يبهتلا فانه تازكح نآايوسع ىنجعأا»و 6 ةلخ رطلا ةفاتسملا

 « ةرواجملا ةيلهسلا يضارالا ىلا اهبريست نود لوحتو . ههايمب

 ءارطيبألا ليلا ةياَذِل طابت, للا موصل اطمن أ ابيع (صملف نولاو
 . هيساور عنص نمو هئام لمع نم وهف

 هايم ؤه نادوشلا ئبوتج ؛لكؤهنسل يتيئنلا يقال .دوؤلاو
 نلولغ كهقتشت 'ةنفهلا هده ذاظفأ 'تتاك" او« ةضالوقتال ةجنطولا

 يف يرجي وهو ابيرقت اتباث لينلا بوسنم حبصأ دقف ماعلا
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 لب 2< بسحف رطملا ماظن ىلع دمتعي ال هناو اصوصخ ًاهيضارأ

 ٠ هايملا ميظنت يف امهم ارود بعلت يتلا تاريحبلا دوجو نم ديفتسيو

 يسر يرسل يك ل لا 1
 دقفت امم / ١ ىلع ديزي ال ردق وهو « ةنسلا رادم ىلع ةيناثلا

 نمو . رخبتلاب عيضيف ر/ 87 هردقو يقابلا امآ « اهئام نم ةريحبلا

 ةيلاعلا ةيسنلا هذه ببسب ايعانص انازخ حلصت ال ةريحبلا ناف مث

 ا ا ا ا

 ال يئاملا اهحطسم نآل نيزختلل حلصأ يهف !ادولاوا انيس :ةكانشملا

 نم هجرخم دنع لينلا فيرصت لدعمو . اهي وسسنم عفرب اريثك ديزي

 اهنم جرخي هنأ يأ ةيناثلا يف قاابعشم اردف 7/1 يه تربلا ةريحب

 نكلو . ايروتكف ةريحب نم هجورخ دنع هيلع ناك امم اهايم رثكأ

 هف رصت ديزي الف دودسلا ةقطنم يف ههايم نم اريبك ءزج دقفي رهنلا
 0 1 ل 01 تالا ب ليف رحب فعلم د
 مهفت| اكلك ع رمجم نم / ١ نع ربكأ لداقي ذل ردق رهو

 ةيئاوتسالا

 دنع ليجلا رحب فرصت ةلمج نأ رابتعالا يف انعضو اذاو

 نأو « ةنسسلا يف بعكم رتم رايلم 7١ارآ وه دودسلا ةقطنم هلوخد

 ندم الف راع رأل ىقيوط ا ودسلاب هامعلم دعب :قنقيقألا  ليثلا قربصت

 نادوسلا يب ونج لوهس ةقطنم نأ اذه ىنعم ناكل « ةنسلا يف بعكم

 1 نادوسلا ىلا لصي اميف ركذي داكي ال ردقب مهست امنا

 014 لا ل ل ا كل ا دا هيما
 . دودنسلا ةقطنم

 النا ا, ضيدان زكيعلا ةلاون اوعتنا يتلا ءابسملا:ةيمكافمو
 «ةن.سلا يف بعكم رتم رايلم ١١ را وحنب طاب وسلا مهسي ( ؟م رايلم

 اندر



 ء زل ا/؟ لداعي ام يأ بعكم رتم رايلم ة4رال اهنم وراب رهن بيصن

 هردقو يقابلاو / ١١7 يأ بعكم رتم رايلم را روبيبلا بيصنو

 يتلا ىرخالا راوخالا نم يتأي / ١١ وأ بعكم ىتم رايلم ١را'

 . طايوسلاب ةرشابم لصتت
 دقفي يذلا رادقملا سفن ضوعي طابوسلا نأ حضتي اذه نم

 نع نيرهش ارخأتم طابوسلا ناضيف يتأيو « دودسلا ةقطنم يف

 طاطحنا مدع ىلع دعاسي وهف كلذلو « قرزألا لينلا ناضيف

 سيلو . قرزالا لينلا ناضيف ءاهتنا دعب يسيئرلا لينلا بيسانم
 رنا“ هموت ”قونحال“ نما ةعابارتملا' قايمكت موو معلا" انو
 قو "سعت طاب رش لل كينيا اقم ناجل ع مقالا عطر
 . هيب ةلصتملا راوخالا

 : نادوسسلا طبسو لوهس

 نم ةقطنم دتمت نادوسلا طسو نم يقرسشلا فصنلا يف

 ا
 ةدشعي نمر يسعلا اطعلالكضاو ديييتلا ق تاقناتكإ تاهو
 يه ةدهف.. ع ناكل اداه نكك اما تادوفقعشلا!تاهح مهأ لوهسلا

 «ضيبألا لينلاو قرزألا لينلا يرهن نيب دتمت يتلا ةريزجلا لوهس

 قرزألا لينلا نيب دتمملا ةناطبلا له.س مضيف يقرشلا مسقلا امأ

 . ةربطع .لهنو

 : ضيبألا لينلا

 ١ اس ا بسد ةج سمألا لكلا و لكلا

 نعت الور + اهلتفت دودسلا ةقطنم يف هرادحنا نم فعضأل هنا لب
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 لينلا لمجي يذلا رمألا , ةعاسلا يف رتموليك ١ر4 ىلع رهنلا ةعرس
 ا ل و ا ل لا لل

 نمب ناوكيأ ت١ © ةناشا وه«. اذهو: ضني ألا ليكلاب اقيلخ :ناكاو

 طايوسلا بساور اهنكلو » لبجلا رحب نوكي اهل تكا 3د'وتثدسلا

 نود لوحت ةعفترم فافض نيوكتب حمست تايمكب هيلا لنصت يتلا

 و1 تانك ا رجا لع ةحاست لاتكاتملا توك داق ةتاكزنإد

 طسو « لحض ضفخنم يف لينلا ريسي طاب وسلا بصم دعبو
 « هارجم عستيو هبناوج عفترتو 2« حطسلا يوتسم ىلهس ميلقا

 ىلع دتمتو « ةحاسملا ةريغصلا رزجلا ىرجملا ضرتعت ام اريشكو

 ا ا هليل اوكا ناجل
 يف رهنلاب لصتت يتلا راوخالا مهأ نمو . رهنلا بوسنم فالتخاب

 ناي ر روحو 2 تولحو منع ةرادآ روخ نميألا هبناج ىلع تاهجلا هذه

 اذتع 07 ىلا عفتري درفنم لبج وهو « اغآ دمحأ لبج بونج

 1 يام مم ا حم دا
 تاتي لاقلش 1١ )ا ىضيرع طخ اتغا ااعألا سح] لبيع نمو

 لظي نكلو « نيرطش هارجم رطشت ةليوطلا رزجلا نم ريثك رهنلا
 ثق ايميل ورجل ييعيسلا تك هالو ايون !يارقلا نامقعلا
 « يلوبو « يناجنب رزجلا هذه مهأو 2 نايحألا ضعب يف فجي دق

 ..ابأو ,« نارصمو

 طيحتو « يرخص ىرجم يف رهنلا يرجي نيلبجلا ةدلب دنعو

 00 0 لل رك اهعاقل ا ريد الع نييناجلا نم ب
 رهنلا عسستي ميودلا دنعو . رهظملا اذه نم اهمسسا تذختا ةدلبلا

 . رزجلا هيف مدعنتو ٠ طسوتملا يف رتموليكلا ىلا هضرع لصيف

 نيلبج نيب يرجي ارتموليك 0١ وحنب موطرخلا ىلا لصي نأ لبقو
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 .. ايرغ ةردنم لبجو اقرش ايلوألا لبج امه

 لهل يق يرجي شيال ليتل انا ةماج ةقسرت لوقلا وكنيو
 تاعفترمو ابونلا لابج روغص تتفت نع تأشن داوم نم نوكت
 ليتلاو نضيبألا لينلا نيب هايملا ميسقت طخ ديدحتو « نافدرك

 « ةحضاو ريغ ةريزجلا ةقطنم يف تاعفتىملا نأل لهس ريغ قرزألا

 نم ةنوكم ةدرفنم الالت لثمت اهلك « ةيلاع تاهج ضعب كانه نكلو

 . يليج لبجو ايوم لبج تاعفت ملا هذه مهآ نمو ةيتينارج روخص

 : قرزألا لينلا

 مهأ| قرزألا لكيتلاب نضيبألا لكيتلا يقتلي موطرخلا دنعو

 اهنكلو « انات ةريحب نم قرزالا لينلا جرخيو . ةيبويثالا دفاورلا
 الآ هرحبلا ني ركتارتج ب و: :ليملا 8 دملاب كلا هننتاكف مها
 ام نا لب ناكرب ةهوف اهنأ اذهب ينعن الو « ةيناكربلا تاكرحلا

 ازجاح تنوك ةريحبلا بونج يف ةيناكربلا تانيوكتلا نأ وه ثدح

 قرتخت تناك يتلا ناهن 213: لوا دحلا ناي نجح تود لاح ' انك رهتسمم

 .نيم وتسيلبلايف ةريحبلا تنوكوهءارو اميف اههايم تعمجتف ضوحلا
 لك يف رادحنالا دن نمش يلبج رهن ماع هجوب قرزأآلا لينلاو

 هلوصوو انات ةريحب نم هجرخم نيب اميف ةصاخو « ابيرقت هارجم
 ٌوطبي صريصورلا دعبو . صريصورلا يحاون يف نإدوسلا ىلا
 هسفنب رنهنلا هتوك يبوس ر لهسم طسو رهنلا يرجيو « رادحنالا

 غلبجو < ميلقألا, اذه .يف-ةعساو ةحلاسن, معي هتاضيك. ناك نأ موي
 انآ عما 1 عمو فيانقلا نست نع ولط و ولا و الث انا نيجي نوير ةقايلملا
 ىلا عجري افهو . رستموليك ٠٠١ ىلع ديزت ال ميقتسملا طخلا ىلع

 كلذب افلاخم قرزألا لينلا هكلسي يذلا ليوطلا جرعتملا قيرطلا

 تاداونشلا قلوه ىلا ةنيخانم نةعتت يتلا ىرخالا ةيبويثالا راهنالا
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 ليوطلا يوتلملا قيرطلا !ذه ناك دقلو .ردندلاو دهر لاو ةربطعلاك

 نأ عاطتسا ةيبويثالا ةبضهلا يف هفاوطتب .سهنلا ناف « ريخ قيرط

 هلو تاكيد كيلببكا و1 اهيلربك ةثيعانا وسبل قي شلل
 :!اهيفتل نب ايلا + زايخالا ف

 ةفشضلا ىلع اهمهأ ةددعتمو ةريثك قرزألا لينلا دفاورو

 زدوؤومحو.© 11 نعموجحرجونو ©- (هدم2398, انفك ىربتسلا

 ارهن ىنميلا ةفضلا ىلع اهمهأو . 10601959 اسسديدو <« 67

 . هدفاور مهأ امهو دهر لاو ردند

 :هريطع

 هي َفَحيَو ء ةناطبلا لهم دتمي قرزالا لّيتلا نم قرشلا ىلاو
 « ةريزجلا نم اعافترا رثكا ةلاطبلاو . ةربطع رهن قرشلا يف
 نم ةقطنم لثمتو « ةيرطم ةعارز لازت ال اهيف ةعارزلا ناف كلذلو
 . تادؤتسلا يق بوحلا ةعارز قطانم مه

 لصتيو « لينلا يف بصنت يتلا دفاورلا رخآ وه ةربطعلاو

 رهن اضيأ وهو « ةرشابم ةربطعلا ةنيدم بونج يف يسيئرلا رهنلاب
 ايبويثا ةبضه يقرش يف ىلوألا : نيتهج نم هعبانم آدبت « يبويثا
 نادوسلا لوهس ةربطع لخدي امدنعو . يبرغلا اهلامش يف ىرخألاو
 تاءاوتلالا هب يشثكت الف قرزالا لينلا نع هكلبسم يف فلتخي
 ةدش ىلا اذه عجريو . اهففدنم ارهن رمتسي لب تاءانحنالاو

 حبصأ نأ انتقل ناوحتالا »اذه ىلع بترت دقو « ىرجملا رادحنا

 نسكت تنم اوتزلا وا ىمطلا وهنا لاخلا لإ: لكغم فز, عازل اقب ةريلظألا

 .«هلوطو همجح ىلا ةبسنلاب ةيبويثالا راهنالا نم هريغ لمحي امم

 داريا ناف « نادوسلا طسو لوهم يف ةيئاملا لاوحألا نع امأ

 را



 فلتختو , طاب وسلا رهنو لبجلا رحب هايم نم نوكتي ضيبألا لينلا
 ةيمست دادزتف « مسوم ىلا مسوم نم امهنم لك نم يتآي ام ةبسسن

 0 ل ا يقع د طب لا وو قلل شنامأيد
 ىطوأ رهنلا غلبيو « ناضيفلا هايم ردصم .وهف قرزألا لينلا امأ

 ةينوي هش يف عافترالا يف ذنخآي مث (ناسين) ليربا يف هبيسانم

 ريمتبس ىتح يلاعلا هبوسنمب ظفتحيو اعيرس اعافترا (ناريزح)

 عيرسلا ضافخنالا ىلا دوعي (يناث نيرشت) رسبمفون نمو (لوليأ)
 . لبق نم اعيرسس عفترا امك

 هدارياف « لينلا ةيئام نم ربكالا ءزجلاب قرزالا لينلا مهسيو

 نكلو . ناضيفلا مسوم يف ضيبألا لينلا داريا نم الثم ١4 وحن
 اال ل يراسل م رد تلال | ضاكللا نويبألا لينلا سل
 00 لا لي عل عع ( يبسلل
 : ناضيفلا مسوم يف تاطسوتملا حبصت امنيب . ههايم نم

 قود لبعلل نااع 1( ةريطعلل لا ز# .قردالا  لكعلل ومال :

 ا 1 سلا ل رسل الا لملا نهدي
 (ناريزح) هينوي يف ءاملاب يرجي مث (رايأ) ويام ىتح (يناث نوناك)
 سطسغأ يف هتورذ غلبيو (زومت) هيلوي يف ةأجف هبو.سنم عفت ريو
 هف فك لدعم + ماض يف فجي ىتح صتقانتلا يف أدبي مث (بآ)

 ديو مع فيلر يدحا
 0 يا كلا وا ايلا بلو

 . ءاملاب

 نادوسلا يبرغ باضه

 اه روخص عفترت ىتلا ابونلا لابج دتمت لينلا برغ يف

 ىلا طسوتملا يف لصتف عساو يلاصملص لهس طسو ةيتينارجلا
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 عافترالا يف رتم فلالا زواجتت اهئازجا ضعب نكت ناو تم ٠

 نابيه لبجو (م )٠١15 يدولات لبجك ةدرفم لابجك ودبت مث نمو
 روخص تدب اميرو .(م ١58٠ ) ةيزغ مأ ليجو ( م )١194

 مظعم يف اهنكلو « يتابنلا ءاطغلا نم امامت ةيراع تاعفت رملا هذه

 لابيجلا لوح اميفو . ماعلا لوط .ستست تاتابنب يستكت لاوحألا
 0اس راب ع يو اهب 0 ب 1 هب موب

 بساورلا هذه جردتتو . ةيئام وأ ةيئاوه ةيرعتل ةجيتن لابجلا
 ةيرتلا ىلع يلاهألا قلطيو . معانلا لاصلصلا ىلا نيشخلا لمرلا نم
 مه دنع ةنلاضصالسلا ةييرخلا فرغت رامتعن «:دودرك د مسا ةيلمرلا

 ؛ <. نيطلاووب ماب

 ىلا هممت ترحل ناوجللا اهيلوك ايندطاو ربما لافاط ع لطماقت
 ةيسسيئر فيرصت طوطخ يف جيردتلاب اههايم عمجتتو « بونجلا
 ءيش لصي الو « ةضفخنم ضاوحأ وأ ةميدق ةيدوآ نع ةرابع يه

 ىلا يهتنت ةيتئاملا يراجملا نا لب « لينلا ىلا اقالطا ءاملا اذه نم

 نكت مل ول اهيضارأ ةعارز نكمملا نم ناك « ةعساو تاعقنتسم

 و ومنلا لصف يف ءاملاي ةرومخغم

 لا كلاب انوفلا ىلا قج كل يا

 زوقلا ةيرت يه ةبوصخ رثكا ءارمح ةيلمر ةبرت هلحم لحت مث
 ىلع, نهظت» دقو + تادوسلا نم وغ نم ةمتيزو متل نس

 مظعم يف اهنكلو « نايحالا ضعب يف رادحنالا ةليلق ةيلمر لالت لكش

 ءاج لقلوب تابت ليدنعدب ماك ومف ل تم راكح نك سدد لاسكمل
 عرزت ةط.سينملا لوهسلاو لالتلا نم ةضفخنملا ءازجالا ناف رطملا

 قتسف ) ينادوسلا لوفلاو مسمسلاو ةعيفرلا ةرذلاو نخدلاب

 . ( ديبعلا

 الا



 دتمت اهنم لامشلا ىلاو زوقلا يضارأ نم برغلا ىلاو

 ذا « لينلا ضوح يف اهنم ربكالا ءزجلا لخديو « روفراد باضه
 « لازغلا ضوحوبرعلا رحب ىلا فرصني اههايم نم ارييك ءزج نأ
 ةليلقلا قطانملا نم يهو . كلملا يداو ىلا رخآ ءزج فرصنيو

 تاقبطب اهيف ةدعاقلا روخص ىطغتت ال يتلا ناكسلاب ةلهآلا

 نا ركع ةعامتملا قيد ونت عارل ترا تانيوكتلا' ني ةكيتتش
 ناظافلا وفعلا بلا يردد وفك دي دل ليعملا» جن "لاول
 ل نعل اكياس لول رج ايوا نأ ةويتلللوا
 قوف ستم 4٠١ وحن لهسلا عافترا طسوتم غلبيو . تلذابلا نم
 د سفالتل كلنا لا ةيلجلا ةلييلسلا عنق تزامن + نعبلا | عطم
 ةيسااو ةقطنم و يتاامارانني رصتلا ف ةيلبحلا (ةليناسلايكستحو عب
 اهدادتماف « « ريبك حطسم ىلع دتمت ال اهتاذ يه نكت ناو اهلوح نم

 بونجلا ىلا لامششلا نمو « ارتموليك 2١ وحن برغلا ىلا قريشلا نم

 . يشتموليك ١١١ وحن

 ا ا روق يي هرم مزمل | نوغط
 . ةرم لبج نم ةردحنملا ةريبكلا ةيدوألاو ع ةريغصلا ةيلحملا ةيدوألا

 هيف تددج اميدق اله سس تناك ةقطنملا نأ ىلع رهاولظلا لدتو

 21 ىلا ف5 حبل يح اهباشل حالا كراج
 « وكو 2« روه : يه ةيدوأ ةثالث ردحنت روفراد تاعفترم نمو

 ةيدوالا هذه ىلا ردحنت ةيعرفملا ةيدوالا نم ددع كانهو . موزآو

 ريتعي نأ نكميو . ةرشايم برعلا رحب ىلا ردحنت وأ ةيسيئرلا
 يهتنيو راطمالا طوقس بقع ءاملاب يرجي ايلصف ارهن روه يداو

 ةيوارحص اتلدب يهتني يذلا وك يداو كلذكو . لامشلا لامد ىلا

 ةيلدوآلا نيكأ وهوا“ موزأ يداو انايطتتل انت ةدلتو نمر ىروشلا لا
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 ماظن ىلا يمتنيو « لينلا ضوح قاطن نع جرخيف اهلوطأو ةئالثلا
 . داششت ةريحب

 ل يقرشلا يلامشلا اكتنيف اك ىف نوقلا لانغكمات جددنتو

 فحيو « يبونلا لينلل ةيبونجلا ةينثلا لتحت يتلا ةضويب ءارحص

 مأ نم ابيرق أدبي لحصضض فاج داو وهو كلملا يداو برغلا يف اهب

 يداولا اذه يليو . ةبدلا ةدلب نم ديعب ريغ لينلا ىلا يهتني مث ردب
 نم بونجلا ىلا قبقب يحاون يف أدبي يذلا مدقم يداو ةيمهألا يف

 يف عطق نوكي نأ دعب يتروك دنع لينلا ىلا يهتني مث « نامرد مأ

 رتموليك ٠١١ ىلع ديزي اطوش ءارحصلا

 اهب ةلصتملا يراحصلاو رمحالا رحبلا لابج

 يقيرفالا دودخألا نم قيمعلا ءزجلا رسمحألا .حبلا هايم لتحت

 اهنيب رصحت لالتلا نم ةلسلس يف ةيب رغلا هتفاح لثمتت يذلا ريبكلا

 . ناكم ىلا ناكم نم هعاستا فاتخي ايلحاس الهس رحبلا هايم نيبو

 كاب روك اعلق ارك ولع حلا رك ةعاسما بصق لهشلا اذه سو
 كح كلل لك لمي و © ال امك انهجتا املك قيضلا يف ذخأي مث

 : ةكرب روخو ركوط اتلد
 ثيح ركوط تاهج يف هعاستا ىصقأ يلحاسلا لهسلا غلبي

 ةريثكلا هيساورب يقلي نأ ةبضهلا كرتي وهو ةكرب روخ عاطتسا

 لهسلا لك يف ةيفارغوبطلا تارهاظلا مهأ يه ةينيرغ اتلوببات وكم

 . رمحألا نحيلل يلحاسلا

 طخ دنع ةيلامشلا ايبويثا تاعفترم نم ةكرب روخ عبنيو
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 سئ ولطكا اة رك اقف انما | لانعسلاودنن يجن اور هش لاق هزه وع

 فلأ "46 ءاهز”غلبت ةحاسم هدفاورو وه فرصيو « ابيرقت

 ةكرب لخدي مث « ايرتدأ يف اهنم ربكالا ءزجلا.-عقي اعب رم ارتموليك
 بجنال هدفار يبرغلا بناجلا ىلع هب لصتي ثيح نادو.سسلا ضرأ

 هارجم قيضي الحض ارهن ةكرب حبصي نيرهنلا لاصتا دعبو

 عفترت ةيلمرو ةيوصح لالت نيبناجلا ىلع رهنلاب فحتو . جيردتلاب
 ١ ةيلاعلا] يفمشلا ىنللا لاس رحنا ص رق

 يدؤتو نيبناجلا ىلع ىندالا ههرجم يف روخلا هايم ضيفتو
 لوحتو يراجملا مامطنا ىلا اهلمحي يتلا ىمطلا نم ةلئاهلا تايمكلا

 نم ديدع نيب ةكرب ددرتي اذكهو « ةديدج ىرخأ يراجم ىلا ءاملا

 بسمرتو اتلدلا يضارأ ىلع هايملا يغطتو «ىندالا هضوح يف يراجملا

 - [تيهدذ امنيا ىمطلا نم تايمك هيلع

 راتكه فلأ ١5١ وحن ركوط اتلد يضارا ةحاسم غلبتو

 رخآلا فصنلا امأ . ةعارزلل ةحلاصلا يضارالا نم ابيرقت اهفصن

 روخ أدبيو . لامرلاب ةاطغملا يضارالاو ةيحلملا يضارالا نمف

 1١ بوسنم ىلع ضرالا نوكتو « ندش دنع هاتلد نيوكت يف ةكرب
 يف يتم ١ر4 لدعمب رادحنالا يف ذخأت مث « رحبلا حطسس قوف ارتم

 ةريخالا ةسمخلا تارتموليكلا يفو . رحبلا ىلا يهتنت ىتح رشتموليكلا

 ” لش يو كاين ااا صب ور انا دلا يارا تاعقنتسملا لت
 يف ذخأت مث ةمعانلا لامرلا نم اتلدلا ةمق دنع ةبرتلا نوكتتو

 1 لاا ا و اا
 . لينلا يداو

 هئامب اهرمغي يتلا ةقطنملاو « رقتسم ريغ نعرأ رهن ةكربو

 د كورلا حلا ىو خلل دكذو ب وخلا | قا فلم :قه ا لروعلا قيقا
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 هيعطتلا املا ةيتزتم ل واوكحا العلل هاه ناهس دعما وقل هك
 ىدم كردنو ةيناثلا يف م هر و نيب ناضيفلا مسوم يف هيف
 لينلا رهن يف ةيحطسلا هايملا ةعرسس نا انركذت اذا ةكرب روخ ةوق

 يف ناك مث نمو . ةيناثلا يف دحاو رتم يه ناضيفلا نمز يف هسفن

 ةكرب نكلو . ىمطلا نم ةلئاه تايمك لمحي نأ ةكرب ةعاطتسا

 يداعلا ناضيفلاف « هانم عت بذي ذدتب هدسمت تقولا يف زيمتي

 ىلا تاعاسم ةعضب نم اهتدم فلتخت تاقفد ةدع نم نوكتي روخلل

 د انماطتإ ار وشلا فني: دق ةكاطفاتملا ههه :نيورو ارق ذهل |١ نوت
 . فورظلا بسحب لوطت وأ رصقت نمزلا نم

 : المسك اتلدو شاقلا روح

 اتلد يه ىرخأ ةيضيف اتلد دجوت نادوسلا يقرش لامش يفو.
 لامششلا ىصقأ نم شاقلا عبنيو . شاقلا روخ اهنوك يتلا السك

 طم وتم رادحنالا ديدش رهن كانه وهو « ايبويثا ةبضهل يقرشلا

 ثيح نإدوسلا لوهسم يف اريثك كلذ نع فلتخي هنكلو « قمعلا
 لهدسلا ىوتسم يف نروكي نأ ةعاق داكي ىتح قمعلا ليلق حبصي
 يبناج ىلع ضيفي ههايم نم ريثكلا ناف اذهلو هيف يرجي يذلا
 . يداولا

 هنيرغ رشنيو ةريثك بعش ىلا شاقلا عرفتي السسك دنعو

 اتلد ةبرتك ةسناجتم اتلدلا هذه ةبرت تسيلو ةيحورم اتلد انوكم
 مساب ايلحم فرعت قيقدلا ىمطلا نم ةنوكم قطانم اهيفف « .كوط
 ماوقلا يفو ماعلا رهلظملا يف ركوط اتلد ةبىتب ةهيمش يهو « دبللا »

 ةيلمر ةبرت تاهجلا ضعب يف ةبرتلا نكلو . ةبوصخلا ةجرد يفو
 . 4« ودنشاملا » مساب ايلحم فرعت
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 : رمحألا رخبلا لابج

 روخص نم ةنوكم عافترالا ةليلقلا لابجلا نم ةلسلس يهو

 لماوع مواقت نأ اهتبالصل !رظن تعاطتما دقو « ةلوحتمو ةيران

 مج ا 1م رطرلا + فور يدع يحل ري
 دنع نم نوذتي لب تاملحلا ةلصتم_ ةلشلع تيل اهنكل )' < ةلحاس نع

 .انيرقت لح انملا ةزاجتا نحات لككلا نم

 رجحلا اهماوق ةيضه دتمت ةيرانلا لابجلا نم برغلا ىلاو
 ' لانبكل ( يابس امك ةيميلا مدقي قضصتو + وتلا يلمرلا
 د رس لول المع جلا ا د ملل فعمل كيلا
 ةي تلا ق2 4تايشن يتلا ةيدوالاو ديداخالا ةرثكب ةيضهلا زيمتتو

 ميسقت طخ لابجلا لسالس لثمتو . ةميدقلا روصعلا يف ةيئاملا

 ء,ىسحأل |: ارطشلا+ةافيتا يف ردحنت يتلا ةيدوالاو ةيدوالا هذه نبب هايملا

 يقرش لامش يف هعبانمو يقالعلا يداو ةبضهلا ةيدوأ ربكأو

 تامامحلا يداوو .وكس ورك ةينث لامش لينلا ىلا يهتنيو نادوسلا

 يداو مث «ء انق ةينث دنع يهتنيو ريصقلا يحاون نم دتمي يذلا

 بونجلا ىلا لامشلا نم دتمي وهف اذاش ارهظم لثمي يذلا انق

 رهظملا يفو 2« يجولويجلا ءانبلا يف نافلتخي نيميلقا نيب لصفيو
 هلجد يداوو « فوح يداو لصي ةرهاقلا يحاوض ىلاو . ماعلا

 ءارحص يبرغلا اهبونج يفف « ةيوارحص اهلك ةقطنملاو

 يهو « ئيبونلا لينلا نم ةيلامششلا ةينثلا لغشت يتلا رومطعلا

 لهس يف لثمتتو . ميظعلا يقيرفالا يوارحصلا قاطنلا نم ءزج

 تاهج شكا نم هنأب زيمتيو «٠ ىصحلاو لامرلا هيطغت حطسم
 مثلك لالا ةفقاوبك مبا طفح زعاوق وش لفاظول وق نهوح
 قوف سم 1٠٠.0 و 7٠١ نيب اهعافترا حوارتي عافترالا ةليلق ةلزعنم
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 ودبت ىتح براقتتو اذايحأ لالتلا هذه شكت دقو . لهسلا ىوتسم

 1 تاقلجل اة يطب ا او اؤلكأو

 « يفا رغوبطلا رهظملا فلتخي رومطعلا ءارحص نم قرشلا ىلاو
 حطسلا قوف روهظلا يف ةبالص شكالا ةيروللبلا روخصلا آلقتكأ ذا

 لارماطهلا هاوحتيلا .ةلابج ىلا لهعتت ك فخ ل[دفلا نإ لبق الالتةكدركم

 هذه دتمتو يابتعلا ءارحص مساب ةيقرششلا تاهجلا هذه فرعتو

 « ةيدوالا شكتو . غيقرشلا رصم ءارحص يف لامشلا وحن رهاظملا

 ةرفولاو « حطسلا نم ةبيرق ةيرخصلا ةدعاقلا دوجو يدؤيو

 لبا هاعرت هب سأب ال يتابن ءاطغ دوجو ىلا رطملا يف ةيبسنلا
 . تاهجلا هذهب ةلزانلا لئابقلا

 : هاتلدو ىندألا لينلا يداو

 ام نانوكيف قرزألاو ضيبألا نالينلا يقتلي موطرخلا دنع

 موطرخلا نيب ةقطنملا يف يرجي يذلا يبونلا لينلا مساب فرعي
 يهو « تاعفدنملاو لدانجلاو قناوخلا هيف شكت ىرجم يف ناوسأو
 ىلا لصي نأ لبق عطق رهن نم ءزجلا اذه لثم يف ةذاش ةرهاظ

 . نتموليك 60٠٠" نم برقي ام موطرخلا

 رقجوتلا نإ نك « ةيحاتلا هذه ىلع ذوذشلا هجو رصتقي الو

 ه1 رش رعبا ب هدا ضل تاهاسصا لق رس
 لاننا يلا ةححيف + 9 امش -13 قف 31 + نص رع يطخت نين ةيؤشلا

 اميف يب رغلا بونجلا ىلا يرجي مث « ةقولبسو ةربطع نيب يقرشلا
 لاببشلا! ىلا ىزخأ ةرما هجتيف داعي مث لؤكيبمأو.دمح,يبأ ةنيب
 تارتق الغلا هده .تناك7 نيون اللامبش 83 ضرع طخ دعب يقرشلا

 . ةلمجملا ةساردلا هذه يف هيف ةضافالل لاجم ال ليوط شاقن راثم
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 موطرخلا نيب اميف لينلا رادحنا ةبسسن طسوتم نأ عمو

 ىلا ةهج نم فلتخت ةبسنلا هذه ناف ١ : ٠-18٠٠ : يه ناوسمأو

 قناخ اهلوأآو لدانجلاو قناوخلا قطانم يف رادحنالا دتشيف « ىرخأ

 انتموليك ٠١ دعب ىلع أدبي يذلا ( .نمداسلا. لدنجلا ) ةقوليس
 وهو . ىرخأ ارتموليك ٠١ ةفاسمل رمتنسيو « موطرخلا لامش
 ءيش اهيف لدنجلاب هتيمست ناو لب اعيمج لينلا لدانج نع فلتخي
 ةربطعلا نم لامشلا ىلا تارتموليك ةعضب دعب ىلعو . زواجتلا نم
 وحلا رابكأ كانر ةفاول مدعي وإ لاخلا (لالغلا) لدنغلاع 1ةبي
 الهلا تاوعيرلك ١35 ةناساب نونق اولا لنجل اذان .:اييازعت

 هطس وتم حبصيف رهنلا رادحنا دتشي هيفو « يرش ةريزج دنع نم
 حبصيف رادحنالا لقي لوتجلا !ذهاتةنااهتا فكي نيويا ١:2

 2« ءيشلا ضعب يداولا عسستيو « رصم يف لينلا رادحناب اهيبش
 هيياكلا نو بانيت: ءانانغ ررضعتج يلق ؟ يقلل ةينعأ نزلا ضانوسإلا :لئكتو
 عبارلا لدنجلا ةياهنو سماخلا لدنجلا

 آدبي كانهو « ةلقند زكرم دودح ىتح كلذك لاجلا رمتسيو

 نضرتعت ابيرقت ارتموليك 8٠١" ةفاسمل دتمي يذلا ثلاثلا لدنجلا

 رهنلا رادحتا دتشي لدانجلاو قناوخلا نم ةعومجم “!١ اهيف رهنلا

 ا د ا ير ا ا يسن ايضيسف
 2 © ففب همم دقت نإ تنل ل رهتلا نكلو . تابععلا نم ةحومجملا

 افلح لالشب فرعي ام وأ يناثلا لدنجلا روغص هنمس نم ارتموليك
 . تارتموليك ةرشع وحنب افلح يداو نم بونجلا ىلا يهتني يذلا

 ةييرعلا ةيروهمجلا يضارأ لينلا لخدي افلح يداو دنعو

 لالش هضرتعي نأ لبق ارتموليك ٠-46 ةفاسمل ريسيو « ةدحتملا

 ىلا هقيرط ف رهنلا اهفداصي يتلا تابقعلا نخآ وهو: :تاوممآ
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 نع هنيوكت ةقيرط يف ناوسأ لدنج فلتخيو . طسوتملا .حبلا
1 

 عبجري امناو « العف ةدوجوم روخصلا هذه تناك ناو « رهنلل
 [كاينحلا نداكتالا دهيأت قمل تاثر بكم الا ىلإ كتل فاعلا ةعلاركت

 ظ . ماع هجوب يلام.شلا

 ارود ( تالالشلاب أطخ ىمست يهو ) لدانجلا تبعل دقو

 اة دسادلال 851قاؤابلاا ةييربس تلا مف ودنا *ةينام زف 1لبك
 ةقطنم نأو اصوصخ رخبتلاب رهنلا ءام نم ةريبك ةبسسن نادقف

 .”ةزانح ةنمي ركاأ تاهج تنك :٠ خقكهباونلا

 ةعومجم ىوس تسيل يبونلا لينلا ةقطنم يف يداولا يضارأو

 0 نع ايلكصمت يتاح اؤلاب هيك هل رفنلا نشارك || نم
 ا 1 يزن ا الا هانم لع ىرقت اما ريتك تلا ءار للا ناحل
 يهو « ءاوسلا ىلع هب رغ يفو لينلا قرش يف ضاوحالا هذه دجوتو
 ..يماتصتقالا لماتقتلا قطط تاكسلا مكشتا لك أ رم

 ءالامتش 1717 َنَنَط رع ظح ندع ةيارضملا:ئضارالا ليئلا لخابيو

 مث سشتموليك 2٠٠ ةفاسمل يبونلا ناس رخلا نم ةقطنم يف يرجيو

 رصعلا ىلا عجرت هنم ثدحأ روخص تحت يبونلا ناس رخلا يفتخي

 يف رهنلا بتاوجو . انسا يحاون يف اذه نوكيو ىلعألا يواتيركلا

 ىوتسم نع اريثك عفترت ال يتلا تاجردملا اهيف بقاعتت ءزجلا اذه

 . ةيعارزلا يضارالا نم ةقيضلا ةطرشالا ضعب دجوتو رهنلا

 يبوس رلا هلهس نيوكت يف لينلا ادبي ناوسأ لامش يفو

 ثيح وبمأ موك دنع ةأجف عستي مث اقيض يداولا نوكيو « بصخلا

 نم ةميدقلا ةيدوألا اهتلمح يتلا بساورلا هتألم ضوح دجوي
 ا ل علا رويل ليس ا قامو عملا رك ا جتادنارم
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 كاتيزوكتلا ديل تنمرأ نمو « رهنلا يبناج ىلع يبونلا ناسرخلا

 . 8 لقلا نعمت ليقلا قلق تسع لانه (الف ةينيشم ينال :ةيوجلا

 روخصلا يف روفحم قيض قناخ يف لينلا يرجي رصقالا دنعو

 والا يو دشا هيف راسؤ نت ليتل كداوالا ذك نارا
 ةييمطلا بساورلا تاقبط كمسل ارظن يرخصلا يداولا عاق

 لفطلا تحتو « لفطلاو يربجلا .صجحلا يداولا بناوجب فحيو

 يف حطسلا ىلع رهظت يبونلا ناس رخلا نم ةكيمس ةقبط دجوت
 . انقو رصقالا نيب ةدودحم تاحاسم

 وه ايدحم نيس ويالا تانيوكت نوكت ةرهاقلا قرش ةقطنملا يفو
 اكل اد لوب دمنا اخ تا د ا  صبس
 كاتبا يدب وع سامإ قا تر عيبا هلك انستا ل اديب
 رجحلا نم ةبضه دجوتف ةرهاقلا برغ يف امأ . ةينيسويالا

 ةينبلا يف اهعم ةسناجتم ريغ ةينيسويا روخص اهولعت يواتيركلا
 . شاور وبأ ةلتك يه هذهو

 تانيوكت دجوت اهبرغو ةينيسويالا تانيوكتلا قرش يفو
 نع قرشلا يف !اراشتنا عسسوأ امهالكو نيسويملاو نيس وجيلوالا

 ليلقلا الا نيسويالبلا تانيوكت نم لينلا يداو يف سيلو . برغلا
 نوهناميف ملين قولا ىمازكر هتيلمز نوجا متفلطرل» برج قلا اهتم
 امأ . ينيسويالبلا رحبلا نايغط اياقب نم هذهو « نششفلاو ةرهاقلا

 يداوب فحت يتلا ةيرهنلا تاجردملا هيف تنوكت دقف نيسوتسلبلا

 قرش يف ةيلحاسلا ميلاقالا تنوكت امك ةفلتخم تاعافترا ىلع لينلا

 . ايرغ حورطم ىسرمو اقرش شيرعلا نيب اميف اهبرغو اتلدلا

 ةرهاقلاو ناوسأ نيب اميف يداولا عاستا طسوتم غلبيو

 وحن هسفن رهنلا ضرع طسوتم غلبيو . تارتموليك ةريشع وحن

 و ١



 الو هيداو نم يقرشلا بناجلا رهنلا مزتلي داكيو « رتم

 يقتلان رياسنيل ا هاكناغلالامدسو م اليلق هلا ةيبوعإإ الجنا ىلا لطي
 حوضوب رهظت اهنكلو « فولأملا ههاجتا ريغي .هنلا نال انق ميلقا يف
 . يدامح عجن نم لامعشلا ىلا

 عستي مث « ناوسأ ةقطنم يف اقيض يبوسرلا لهسلا أدبي

 ءارحصلا لصفي ال ىتح قيضيف دوعي ةنكلو « وبما موك ضوح يف
 ىرخأ ةرم لهسلا عسستي وفدا دنعو « ريبك لصاف رهنلا هايم نع

 ةبضهلا ةفاح برتقت انهو « انق ىتح جيردتلاب عسستي لازي الو

 لا ل رهبرع ىثلا ىلإ و طر ةج اجلا ناني يتلا ةيونلانينز ةيربللا
 عستيو . داتعملا ههاجتا ىلا يدامح عجن دعب نم دوعي مث ٠ بونجلا

 ناو ارتموليك ١6 وحن هضرع طسوتم حبصيف يبوسرلا لهسلا
 يف لاحلا يه امك كلذ نم لقأ ىلا تاهجلا ضعب يف قيضي نكي

 . ناولحو فصلا نيب ةقطنملا

 : لينلا اتلد

 ذك الورى رقت سوقا هكةحاقلا كرد لاش لا
 يف ديشر ا قرشلا يف طايمد عرف نآلا اهددحي يتلا اتلدلا

 ناهد الا" تالا[نك' تناك امهاز "كل دك امثاد اتلذلا- نكح ملو . تالملا

 يراجم اهيف ددحتت مل عقانملا ةريثك اضرأ « اهرمأ ةيادب يف اعيمج

 ناك لب « سحبلا ىلا ةتباث اقرط وأ اقيرط اهيف رهنلا نختي ملو « ءاملا

 دست اهلمحي يتلا بساورلا تناكو « رخآو ىرجم نيب ددرتلا مئاد

 داكيو . هيف يرجي ديدج ضفخنم ىلا ءاملا لوحتيف يراجملا دحأ

 ع رفأ تاذ تناك ةيخيراتلا روصعلا يف اتلدلا نأ ىلع باتكلا عمجي

 :تارامكما تكلا انف انت ذم كلتا نيعرفلا ىوس اهنم قبي مل ةعيس

 نيب اريشك بذبذت دق اتادلا لحاس طخ نأ ىلع عامجا هبش كانه
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 يف رسقتسي ملو لب ةيجولويجلا روصعلا لالخ بوبجلاو لامشلا

 ىلع رحبلا اهب ىفط طوبه ةكرح تثدح لب « ةيخياراتلا روصعلا
 هذه ثودحب ةدهاش ةريثكلا ةنئادالا موقتو « اتلدلا يلامش

 « ةكرحلا هذه ثودح يف كشي نم باتكلا نيب دجوي الو . ةكرحلا
 عافترا ىلا ةعجإر يه له . اهيبس وه هيف اوفلتخا يذلا سألا نكلو

 نيرمألا ىلا مأ ؟ اتلدلا ضرأ ضافخنا ىلا مأ ؟ رحبلا ءام حطس

 طوبه هؤشنم ناك رحبلا نايغط نأ حجرت ةيبلغالا نكلو ؟ اعم
 ةانالا تايمكلا بابمررا !كاوتي هلراج نكمي يىانلاررهفالا لتس
 اذه نأ ضعبلا ىريو . ةريثكلا هعورفو لينلا اهلمحي ىمطلا نم
 ليك ام لإ تورخأ وج يو يرصلا جملا 1 ت1 ف
 نسدلا نم دحت ةلاسم نم ثلاث قيارف فقدو - ريثكي ينامورلا رصععلا

 هيلع ةلدالا لازت ال ذا ريسع رمأ هب عطقلا نأ نوريو ايبلس افقوم

 . ةصقان

 ادع م اهلا تارسيلا ةنتكينتا لال ا
 ىلاو «ليودربلا ةريحب دجوت ءانيسةريزجهبش يلامش يف قرشلا

 ةيلعاجملا تامهلار ريكاتل رتل وع يضل هلاك و 1
 يتحرر اصب قاف بدال رقت ةفاسملا فصتنم يفو « ةحاسم

 مث 2وكدأ ةريحب ديشر عرف نم برغلا ىلاو 2« سلربلا ةريحب
 هذه ابترتو . ةيردنكسالا ةنيدم فلخ طويرم ةريحب اريخأ

 تالق قيراط نعيش لاهل ط رموم ةاييمايا دثتساب انين تا
 نم قيض طيرش ىوس رحبلا نع اهلصفي الو « هب اهلصت ةقيض
 . ةيلمرلا يضارالا

  راهنالا تالاد يف دجوت يتلا تاريحبلا لكك  تاريحبلا هده

 مكا تت د تالا نمي نتقق] ةيوهيلاشيابس وإلا لقاكت يدم اع

 امنيب لاصلصو لم دو ىصخن نم رهنلإ اهلج يتلا بيساورلا

 هه ١



 ةعفت ىلا بساورلا نيب ةروصحم ةضفخنم ىرخالا ءازجالا ىقبت

 نيوكت الليل اضوغ :اهلليم نا يزعر لسمعج وخلا مقاتلو :تاززخبلا توكتف
 . انايحأ ةيريجلاو ةيلمرلاو ةينيرغلا طوطشلا

 اهلاصفناب ةيلحاسلا تاريحبلا نع ٍطويرم ةريحب زيمتت الو
 هنع اهلصفي اهنأب اضيأ زيمتتو لب « بسحف رحبلا نع ماتلا

 0 ا
 ضوحلا ءازجأ قمعأ لثمتو .صحبلا حطس ىوتسم تحت راتمآ ةثالث

 يلامشلا ةءزجلا لغشيو ةيردنكسالا ءارو عقي يذلا ضفخنملا

 . ةريحبلا ةظفاحم نم يب رغلا

 : مويفلا ضفخنم

 يف وه يذلا مويفلا ضفخنم يداولا ضرأب قحلت نا نكميو
 يداولاب طبتري هنكلو ةيبىرغلا ءارحصلا تاضفخنم دحأ عقاولا
 عرف وهو , فسوي رحب اهيف يرجي ىتلا نوهاللا ةحتف قيرط نع
 ا اسمر مويفلا يضارأآ ضفخنتو . ميدق لينلل
 سم 20 بوسنم ىلع عقت يتلا نوراق ةريحب ىلا يهتنت ىتح

 را مويفلا ضفخنم سح دقو . .حبلا حطس ىوتسم
 مهنكلو ةباتكلا عمجي اميف ةّيب نقلا .ءارحصلا تادضفخنم اهب. ترفح

 . ةقيرطلا هذه ديدحت لوح نيفلتخم نولازو ال

 يداولا يضارا ىلا مويفلا ضفخنم مض ىلا انعفدي يذلاو

 لينلا هايم ىلع دمتعي وهف . هيف ةبرتلا ردصمو ةهايم ردصم وه
 « ءارحصلا تاضفخنم تاحاو دمتعت امك رابالاو نويعلا ىلع ال

 «هالطنلا اود اول هل شاك عيلا يقكاتنز لوح هليل وقت ةاوجن هجيج مقام

 . لصالا ةيلحملا تاحاولا ةبرت نع فلتخت لب
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 نع هلصفي ءارحصلا نم طيرش مويفلا ضفخنمب فحيو 4

 ًمتيبق“+ مسالا ؛ادوجعلا نولكو هضل اذه سوم“ كنسيال هكلطلا
 يف عستي هب اذا تارتموليك ةثالث وحن بونجلا يف هضرع غلبي

 يف هذه ةلصافلا ءارحصلا ذخأتو . ارتموليك ١4 وحن ىلا لامشلا

 اند 9817 هر )ل لست نمع لانا 21 توكعلا نا
 يف ذخأت امك . نوفاللا ةحتف نم بونجلا ىلا نولاعنلا لبج يف

 يف اهعافترا ىصقأ غلبت ىتح بونجلا ىلا لامدشلا نم عافترالا

 رحب نأ اذه ىنعمو ارتم ١55 هعافترا غلبي يذلا نوهاللا لبج

 . نيلبجلا نيب هقيرط قشي فدسوي

 يرخص ٍططئاح يبرغلا بونجلا يف مويفلا ضفخنم ددحيو

 نيب هضرع حوارتي نايرلا يداو ضفخنم نيبو هنيب لصفي

 رسج هددحيف برغلا يف امأ . نيرتموليكلاو دحاولا ستموليكلا
 دتمتو نوراق ةريحب برغ يف أدبت ةيفاوغوبط ةرهاظ وهو « ديدحلا
 ضوحل ةيلامشلا ةفاحلا ىتح قرشب ابونج مث اقرش مث ابونج
 لامش يف ضفخنملل ةيلامششلا ةفاحلا عقتو . يناطلسلا قرفلا

 وف ع ماب د رووا و ع ا 0

 ئنازطقلا 'لوج لأ وهدد« قع ةفلياطقم تافاسوف اَيئاَنف

 : ءانيسس ةريزج هبش
 ضوح ىلا ءانيس يف يلحاسلا لهسلا نم ريبك ءزج يمتنيو

 عرفلا وهو قرشلا وحن اتلدلا عورف دعيأ هيلا يهتني ناك دقف لينلا

 دتميو « ««ليودربلا ةخبس » نيوكت نع لوئسملا وهو يزوليبلا

 هيف. رققت ل. اةيطعاكلا"يطلسل# لرب +بزقعلي_لطس(اقارقل لهشلا
 اهعافترا حوارتيو لحاسلل ةيزاوم دتمت ىتلا ةيلمرلا نابثكلا
 يتلا رالطمالا هايم نم .يداقم اهلامر نزختو لستم ٠٠١ و 8١ نيب
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 ارمم اهلعج امم ءاملل امهم ادروم نوكتف ريصاعالا لعفب ٍطقست

 . روصعلا مدقأ ذنم ايسأاب ةيقيرفا طب ري

 ىتح بونجلا وحن ايجيردت عافترالا يف لهسلا ذخآيو
 هبش ةحاسك يثلث وحن لتحت يتلا هيتلا ةبضه ىلا يهتني

 نيطسلف يبونج يف بقنلا ءإرحصل ةلمكت يهو ءانيس ةريزج
 لماوع تعاطتسا دقو ينيسويالا يريجلا رجحلا نم نوكتتو

 0 ا ار ا ولا تماما ترفل
 ال يتلا « ةيواتيركلا ةيريشابطلا تانيوكتلا حطسلا ىلع ترهظف
 رهظي ةيلاع ةفاح ىوس بونجلا يف ةيرانلا روخصلا نع اهمللصفي

 حوارتيو.٠ « ةيرانلا روغصلا قوف يبونلا يلمرلا رجحلا اهيف
 تاهجلا حطس قوف سيتم و ٠٠٠ نيب ةفاحلا هذه عافترا

 ةلحضلا ةعساولا ةيدوالا نم ددع ةيبضهلا قشيو . اهب ةطيحملا

 هايم نم ربكالا ءزجلا هدفاوز عمجت يذلا شيرعلا يداو اهمهأ

 . شيرعلا ةنيدم راوجب طسوتملا رحبلا ىلا يهتنيو ةبدضهلا

 .ىلا هببشت بيكرتلا ةدقعم ةلتك هلفغشتف ءانيس ىبونج امآ

 انعهلصف « اهنم ءزج عقاولايف يه و« نمحألا راح كو

 دجوت ءانيس ةلتك يفو . سيوبسلا جيلخ هايم هلتحت يذلا عدصلا

 ( ارتم 71179 ) انيرتاك تنس لبج اهنمو اعافترا ارتم ىفلالا

 تدع ءاييلع ةيلاعلا م اناكلا فاق ملا 8 فت كيماقلا
 ىلا لصت ال ةيدوأ اهيف يرجتو « لاوحالا مظعم يف ةرشابم ةبقعلا
 سكتبلا | ارغاو + .ةقدلش, نونا وح ىف انتقد لا ملكت نآ دعنا دالا .نحيبلا
 ١ عمو ةهقلا تلاشت بكيل ( لاروع ظفر 0 اولا ادا جو
 يكلم لزعل ا ةعرشللا ديا «ةيقارملللا ةؤزجتل طلة عج وم وشكر اه ربع
 اهممق زواجتت ام اريشك ذا ء ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا لابج ىلعأ
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 ىلع دتمي ضفخنم لهدس ىلا يهتنت يتلا ةيب رغلا ةهبجلا كلذ نم
 ةبقعلا حيلخ نع سيوسلا جيلخ فلتخيو . سيوبسلا جيلخ لوط
 يف قامعإلا لصت امنيبف « سبايلا يف هدجن يذلا فالتخالا سفنب
 جيلخ دجن تامهجلا ضعب يف رستم فلأ نم شكأ ىلا ةبقعلا جيلخ
 . هتاهج نم ةهج يأ يف رتم ةئام ىلع هيف قامعالا ديزت ال سيوسلا
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 ماظن ىلا يمتنيو « لينلا ضوح قاطن نع جرخيف اهلوطأو ةثالثلا
 . داششت ةريحب

 مأ نم ابيرق أدبي لحصض فاج داو وهو كلملا يداو برغلا يف اهب

 يداولا اذه يليو . ةبدلا ةدلب نم ديعب ريغ لينلا ىلا يهتني مث ردب

 نم 'توعحلا ىلا قبقب يحاون يف أدبي يذلا مدقم يداو ةيمهألا يف

 يف عطق نوكي نأ دعب يتروك دنع لينلا ىلا يهتني مث « نامرد مآ

 رتموليك ٠٠٠١ ىلع ديزي اطوش ءارحصلا

 اهب ةللصتملا يراحصلاو رمحالا رحبلا لابج

 يقيرفالا دودخألا نم قيمعلا ءزجلا رمحألا رحبلا هايم لتحت
 اهنيب رصحت لالتلا نم ةلسلس يف ةيب رغلا هتفاح لثمتت يذلا ريبكلا

 . ناكم ىلا ناكم نم هعاستا فلتخي ايلحاس الهس رصحبلا هايم نيبو

 ىتح كلذك رمتسيو « الامش انهجتا املك قيضلا يف ذخأي مث

 : ةكرب روخو ركوط اتلد
 ثيح ركوط تاهج يف هعاستا ىصقأ يلحاسلا لهسلا غلبي

 ةريثكلا هبساورب يقلي نأ ةبضهلا كرتي وهو ةكرب روخ عاطتسا

 لهسلا لك يف ةيفارغوبطلا تارهاظلا مهأ يه ةينيرغ اتلد انوكم

 . رمحألا نحبلل يلحاسلا

 طخ دنع ةيلامشلا ايبويثا تاعفترم نم ةكرب روخ عبنيو
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 سارق 5[ ومافي لامتمللا] تيجى جلاو قلاعضش ندا - ليم وع

 فلأ "6 ءاهز “غلبت ةحاسم هدفاورو وه فرصيو « ابيرقت

 ةكرب لخدي مث « ايرترأ يف اهنم ربكالا ءزجلا .عقي اعب رم ارتموليك
 بجنال هدفار يبرفلا بناجلا ىلع هب لصتي ثيح نادوسلا ضرأ

 هارجم قيضي الحض ارهن ةكرب حبصي نيرهنلا لاصتا دعبو

 عفترت ةيلمرو ةيوصح لالت نيبناجلا ىلع رهنلاب فحتو . جيردتلاب
 . ةيلاعلا ىكحالا رجبلا لاس قختاانعي نذت

 يدؤتو نيبناجلا ىلع ىندالا ههرجم يف روخلا هايم ضيفتو
 لوحتو يراجملا مامطنا ىلا اهلمحي ىتلا ىمطلا نم ةلئاهلا تايمكلا

 نم ديدع نيب ةكرب ددرتي اذكهو 2« ةديدج ىرخأ يراجم ىلا ءاملا
 بسمرتو اتلدلا يضارأ ىلع هايملا يغطتو «ىندالا هضوح يف يراجملا

 . تبهذ امنيأ ىمطلا نم تايمك اهيلع

 نايحتكم فلأ ١١١ وحن ركوط اتلد يضارا ةحاسم غلبتو

 رخآلا فصنلا امأ . ةعارزلل ةحلاصلا يضارالا نم ابيرقت اهفصن

 روخ آدبيو : امرلام ةاطغملا يضارالاو ةيحلملا يضارالا رمق

 1١ بوسنم ىلع ىضرالا نوكتو « ندش دنع هاتلد نيوكت يف ةكرب

 يف يتم ١ر4 لدعمب رادحنالا يف ذخأت مث « رحبلا حطسس قوف ارتم
 ةريخالا ةسمخلا تارتموليكلا يفو . رحبلا ىلا يهتنت ىتح رتموليكلا

 يف ذخأت مث ةمعانلا لامرلا نم اتلدلا ةمق دنع ةبرتلا نوكتتو

 ةبرتب هبشلا ةديدش ةبصخ ةينيرغ ةبرت ىلا يجيردتلا لوحتلا
 . لينلا يداو

 ديمتن و ء نوحل ابى رد ةكلذكو:. يرخأ ىلا ةنيل نم لالععلا ةعئاد
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 هيحطسلا هايملا ةءريس حوارتت ىتح هئام نايرج لدعم ةوقب ةكرب
 ىدم كردنو ةيناثلا يف م 0ر5 و " نيب ناضيفلا مسوم يف هيف

 لينلا رهن يف ةيحطسلا هايملا ةعرسس نا انركذت اذا ةكرب روخ ةوق

 يف ناك مث نمو . ةيناثلا يف دحاو رتم يه ناضيفلا نمز يف هسفن

 ةكرب نكلو . ىمطلا نم ةلئاه تايمك لمحي نأ ةكرب ةعاطتسا

 يداعلا ناضيفلاف « هنايرج لدعم بذبذتب هيسفن تقولا يف زيمتي

 ىلا تاعاسس ةعضب نم اهتدم فلتخت تاقفد ةدع نم نوكتي روخلل

 ةدمل امامت روخلا فجي دق تاقفدلا هذه نيبو . مايأ ةثالث وأ نيموي

 . فورظلا بسحب لوطت وأ رصقت نمزلا نم

 : السك اتلدو شاقلا روح

 اتلد يه ىرخأ ةيضيف اتلد دجوت نادوسلا يقرش لامش يفو.
 لامششلا ىصقأ نم شاقلا عبنيو . شاقلا روخ اهنوك يتلا السك

 طسوتم رادحنالا ديدش رهن كانه وهو « ايبويثا ةبضهل يقرشلا
 ثيم نادوسلا لوهبم يف؛ايثك كلذ نع .فلععي هتكلاو + :قميلا
 لهسسلا ىوتسسم يف نوكي نآ ةعاق داكي ىتح قمعلا ليلق حبصي
 يبيت اع ىلع نطنني. هه ايم هوي ديثكلل ذزج .!ةيزوردست سجينا
 . يداولا

 هنيرغ رشنيو ةريثك بعش ىلا شاقلا عرفتي السسك دنعو
 انلوتيزتك ةفيد اجعل اعلان زمزح ةيارحي خفي ] ويس ءزهانلحان كم
 نيل لال هجرس علقدلا يمطلا همر ةك لكلا عامة, اطغقلاو عكار
 ماوقلا يفو ماعلا رهظملا يف ركوط اتلد ةب ستب ةهيمش يهو « دبللا »

 ةيلمر ةبرت تاهجلا ضعب يف ةبرتلا نكلو . ةبوصخلا ةجرد يفو
 3 ودنشاملا » مساب ايلحم فرعت
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 : رمحألا رحبلا لابج
 0 ا م او ب ل جو

 لماوع مواقت نأ اهتبالصل !رظن تعاطتسا دقو « ةلوحتمو ةيران

 0 1 ل ل ل ل ل را
 ددع نم نوكتت لد تاقلحلا ةلصتم ةلشلم تسل اهتكل و“ « هلحاس َنَع

 . انارقت لحاتسلا ةاحتا لحاج لثكلا نم

 00 1 اييات ةيلقف ني قيماللا اضن نت غلا لاك
 00 ا يلا ىلجملا

 يس را سو سا ب ركل ا دول
 ةيرعتلا نع تأشن يتلا ةيدوالاو ديداخالا ةرثكب ةبضهلا زيمتتو
 ميسقت طخ لابجلا لسالس لثمتو . ةميدقلا روصعلا يف ةيئاملا

 ءرسحألا طفلا هاجتا يف ردحنت يتلا ةيدوالاو ةيدوالا هذه نيب هايملا

 يقرش لامش يف هعبانمو يقالعلا يداو ةبضهلا ةيدوأ ربكأو

 تامامحلا يداوو .وكس ورك ةينث لامش لينلا ىلإ يهتنيو نادوسلا

 يداو مث « انق ةينث دنع يهتنيو ريصقلا يحاون نم دتمي يذلا

 بوثجلا ىلا لامشلا نم دتمي وهف اذاش ارهظم لثمي ئذلا انق

 مخل فورجخ في يطسؤل ولط | كانبلل 334 ناشر دع «زفيلفا نط لالفعيم
 هلجد يداوو « فوح يداو لصي ةرهاقلا يحاوض ىلاو . ماعلا

 ءارحص يبرغلا اهبونج يفف « ةيوارحص اهلك ةقطنملاو
 يهو « يبونلا لينلا نم ةيلامششلا ةينثلا لغشت يتلا رومطعلا

 لهس يف لثمتتو . ميظعلا يقيرفالا يوارحصلا قاطنلا نم ءزنج

 تاهج شكا نم هنأب زيمتيو ٠ ىصحلاو لامرلا هيطغت حطسم
 لد دوكدفا لاقعلاطةفااوبل لطم محو ةرقوعش اذ افجل قيقا لدول
 قرف غم نعل قادس قيل الو مافمزا» غزا لني“ عانت الا ةلقلُك ةلّزئنم
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 ودبت .ىتح:بزاقتتو اذايحأ لالعلا هذه :شكتا دقاق ...لهلشلا وتبسم
 1201011 1 ] ]   ز ] ز 7

 « يفارغوبطلا رهظملا فلتخي رومطعلا ءارحص نم قرشلا ىلاو
 ملرعلل] ١ قوه ملشلا»ل تب الشا نثكالا:اةيالرالبلا روك شيلا: ةاقتتأ ذا
 . نمحالا رحبلا لايج ىلا يهتنت ىتح رادحنالا ةديدش الالت ةنوكم

 هذه دتمتو يابتعلا ءارحص مساب ةيقرشلا تاهجلا هذه فرعتو
 2 ةيواوالا ب سككاو . ةيقرشلا رصم ءارحص يف لامشلا وحث ره اظملا

 ةرفولاو « حطسلا نم تلك رك يا اصلا 78 هاعلا تيقن يدؤويو

 لإ [تةقاطل رديت نللاب الو اقع لاططفقر وبار قاليرشو يأ هيوظأتلا
 . :تاهحلا هذهب:ةلزانلا لئابقلا

 : هادلدو ىندألا لينلا يداو

 ام نانوكيف قرزألاو ضيبألا نالينلا يقتلي موطرخلا دنع

 موصرخلا نيب ةقطنملا يف يرجي يذلا يبونلا لينلا مساب فرغي

 يهو « تاعفدنملاو لدانجلاو قناوخلا هيف شكت ىرجم يف ناوسآو

 ىلا لصي نأ لبق عطق رهن نم ءزجلا اذه لثم يف ةذاش ةرهاظ

 . شموليك ٠٠-0" نم برقي ام موطرخلا

 ىسمفهتلا نأ لك < ةيحانلا هذه ىلغ داودنشلا هجو ركضصتقم' الو

 ةينث انوكم ىرخأ دعب ةرم ةداصضتم تاهاجتا يف يرجي هسفن
 لامشلا ىلإ هحتيف © الاميش -) 7 و 21 1 نضع يىطخ نينا هب ولا

 اميف يب رغلا بونجلا ىلا يرجي مث « ةقولبسو ةربطع نيب يقرشلا
 لامشلا ىلا ىرخأ ةرم هجتيف دوعي مث لوكيبمأو دمح يبأ نيب

 تارهاظلا هذه تناك دقو « الامش ١" ضرع طخ دعب يقرشلا

 .ةلمجملا ةيم اجلا نعل هيف ةضلقاللرل انا ال اب ولع يحاك وا
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 موطرخلا نيب اميف لينلا رادحنا ةبسسن طسوتم نأ عمو

 ىلا ةهج نم فلتخت ةبسنلا هذه ناف ١ : 18٠٠ : يه ناوسمأو

 قناخ اهلوأو لدانجلاو قناوخلا قطانم يف رادحنالا دتشيف « ىرخأ

 'تماولك 1١ نيو لعزا ديب يدلا ( نمداشلا لدتجلا. ) :ةقولمس

 وهو . ىرخأ ارتموليك ٠١ ةفاسمل رمتنسسيو « موطرخلا لامش
 ءيش اهيف لدنجلاب هتيمست ناو لب اعيمج لينلا لدانج نع فلتخي

 ةربطعلا نم لامشلا ىلا تارتموليك ةعضب دعب ىلعو . زواجتلا نم
 ل اك ةقراقر فاي يات عش ى نيباعلا (لالعلالل لدتجلاب اهب
 1و ا عي ابك: ارماكة قاس اعيوق' عجاولا كدبجلا .انبآ. باييوطت

 050000 ا
 حبصيف رادحنالا لقي لدنجلا اذه ةياهن دعب نمو ١ : ١٠٠١"

 « ءيشلا ضعب يداولا عسستيو « رصم يف لينلا رادحن اب اهيبش

 ةيادب نيب اميف امام: يفتخت داكت يتلا ةيغاوذلا نضاؤحالا نثكحو

 عبارلا لدنجلا ةياهنو سماخلا لدنجلا

 آدبي كانهو « ةلقند زكرم دودح ىتح كلذك لاجلا رمتسيو

 نضرتعت ابيرقت:!رتموليك 8١" ةفاسمل دتمي يذلا ثلاثلا لدنجلا

 نونلا نادحتا .دتثي لدادجلا  قناوخلا نم ةعومجم !١ اهيف نهنلا

 هذم ةياهن ةنم.سس قناخ شستعيو ١ : ٠١١١ حبصيف اهضعب يف

 2 نعي ةضرتعت نأ تنلي 2 ريهتلا نكلو . تانفحلا نم ةعومجملا

 ا ل ا ا ل

 . تارتموليك ةرشع وحنب افلح يداو نم بونجلا ىلا يهتني يذلا

 لالش هضرتعي نأ لبق ارتموليك 50٠ ةفاصمل ريسيو « ةدحتملا

 ىلا هقيرط يف رهنلا اهفداصي يتلا تابقعلا رخآ وهو « ناوسأ
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 نع هنيوكت ةقيرط يف ناوسأ لدنج فلتخيو . ٍطسوتملا .حيبلا
 روخصلا ضارتعا هدوجو ببس سيلف ةسمخلا ةينادوسلا لدانجلا
 عج ني امتاو « العف ةدوجوم روخصلا هذه تناك ناو « رهنلل

 يب ونجلا هاجتالا ذخأت يتلا تاراسكنالا ىلا لوالا ماقملا يف هنيوكت

 تل ادع

 ارود ( تالالشلاب أطخ ىمست يهو ) لدانجلا تبعل دقو

 نود تاهجلا هذه يف هايملا ةعرسس تلاح دقف « لينلا ةيئام يف اريبك

 ةقطنم نأو اصوصخ رغبتلاب رهنلا ءام نم ةريبك ةبسسن نادقف

 . ةرارح ةيقيرفا تاهج دشأ نم ةبونلا

 ةعومجم ىوس تسيل يبونلا لينلا ةقطنم يف يداولا يضارأو

 ضعبلا اهضعي نع اهلصفت ,.تاحاولاب هبشأ ةلزعنملا ضاوحالا نم
 . ارشابم افارشا لينلا هايم لع فرشت ام اريثك يتلا ءارحصلا ةفاح

 يهو « ءاوسلا ىلع هب رغ يفو لينلا قرش يف ضاوحالا هذه دجوتو
 . يدانصتقالا لعاتكتلا قطإتم ؤبفاكسلا عهجتا زكا م

 ءالامش "7 7 نط رع طخ دنع ةيرضصملا يضارالا ليثلا لخديو

 مث ستموليك 2٠٠ ةفاسمل يبونلا ناس رخلا نم ةقطنم يف يرجيو

 رصعلا ىلا عجزت ةنم: ثدحأ"روخص تخت يب وتلا نانم رخلا يفتي
 ف ويحل ايو واس وخل اوكف لا لح“ قوكيو أ لهالا ةيفوا يكل
 ىوتسم نع اريشك عفترت ال يتلا تاجردملا اهيف بقاعتت ءزجلا اذه

 . ةيعارزلا يضارالا نم ةقيضلا ةطرشالا ضعب دجوتو رهنلا

 يبوس رلا هلهس نيوكت يف لينلا أدبي ناوسأ لامش يفو
 ثيح وبمأ موك دنع ةأجف عستي مث اقيض يداولا نوكيو « بصخلا
 نم ةميدقلا ةيدوألا اهتلمح يتلا بساورلا هتألم ضوح دجوي
 لحم يريجلا رجحلا لحي انسا نمو . رمحألا رحبلا تاعفت رم
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 تانيوكتلا أديت تنمرأ نمو « رهنلا يبناج ىلع يبونلا ناسرخلا

 . ةرهاقلا ىتح لينلا يداوب فحت لازت الف ةينيس ويألا ةيربجلا

 روخصلا يف روفحم قيض قناخ يف لينلا يرجي رصقالا دنعو

 لالا مشد دعا ووفر وبر نيالا قيماودا نار هلع
 ةييمطلا بساورلا تاقبط كمسل ارظن يرخصلا يداولا عاق

 لفطلا تحتو « لفطلاو يربجلا .صجحلا يداولا بناوجب فحيو

 يف حطسلا ىلع رهظت يبونلا ناسرخلا نم ةكيمبم ةقبلع دجوت
 . انقو رصقالا نيب ةدودحم تاحاسم

 وه ابدحم نيسويالا تانيوكت نوكت ةرهاقلا قرش ةقطنملا يفو
 دكا 3 كلر فلا تال ب ير جلا نحرك

 تاقبطلا نم نوكت ام رخآ يهو نارفصالل ةلئام ايلعلاو ءاضيب

 نجلا اوم: ةينهم ةيرتم ةرطانتتلا بدع قلامأون ةييش اال
 ةقفاردو اسمو عافلا رع ةيبردس وما روغبم اهولعت يواتيركلا
 . شاور وبأ ةلتك يه هذهو

 تانيوكت دجوت اهب رغو ةينيسويالا تانيوكتلا قرش يفو
 نع قرششلا يف !اراشتنا عيسموأ امهالكو نيسويملاو نيدسوجيلوالا

 ليلقلا الا نيسويالبلا تانيوكت نم لينلا يداو يف سيلو . برغلا
 نيب اميف هسفن رهنلا يداوب فحت ىتلا ةيلمرلا روخصلا اهنمو

 امأ . ينيس ويالبلا رحبلا نايفط اياقب نم هذهو « نشفلاو ةرهاقلا

 يداوب فحت يتلا ةيرهنلا تاجردملا هيف تنوكت دقف نيسوتسلبلا

 قرش يف ةيلحاسلا ميلاقالا تنوكت امك ةفلتخم تاعافترا ىلع لينلا

 . ابرغ حورطم ىسرمو اقرش شيرعلا نيب اميف اهبرغو اتلدلا

 ةرهاقلاو ناوسأ نيب اميف يداولا عاستا طسوتم غلبيو

 وحن هسفن رهنلا ضرع طسوتم غلبيو . تارتموليك ةريشع وحن
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 الو هيداو نم يقرشلا بناجلا نهتلاذ ءازتلي د اكينو 14: عيبالالا» ٠

 ةحضاو تسيل ةرهاظلا هذهو . اليلق الا ةيب رغلا ةهجلا ىلا لوحتي

 حوضوب رهظت اهنكلو « فولأملا ههاجتا ريغي رهنلا نال انق ميلقا يف
 . يدامح عجن نم لامشلا ىلا

 عستي مث « ناوسأ ةقطنم يف اقيض يبوسرلا لهسلا أدبي

 00000 ا ل الملا تارا كاش يق
 ىرخأ ةرم لهسلا عستي تي وفدا دنعو « ريبك لصاف رهنلا هايم نع

 ةبضهلا ةفاح برتقت سي ,الاتزسلا دلل رغد ةيمفل ا روقالو

 ىلا ليم عم برغلا ىلا يرجيف ههاجتا ريغي يذلا رهنلا نم ةيبيللا

 عستيو ٠ داتعملا ههاجتا ىلا يدامح عجن دعب نم دوعي مث « بونجلا

 ناو ارتموليك ١6 وحن هضرع طسوتم حيبصيف يبوس رلا لهسلا
 يف لاحلا يه امك كلذ نم لقأ ىلا تاهجلا ضعب يف قيضي نكي

 . تاولحو فصلا نيب ةقطنملا

 : لبنلا اتلد

 رك ا دل ترك ام سا جاع تقاس ناقل
 يف ديشر عرفو قرشلا يف طايمد عرف نآلا اهددحي يتلا اتلدلا

 راهنالا تالادك تناك امناو كلذك امئاد اتلدلا نكت ملو . برغلا

 لرسم ا ر ل
 ناك لب « رحبلا ىلا ةتباث اقرط وأ اقيرط اهيف رهنلا نختي ملو « ءاملا
 دست اهلمحي يتلا بساورلا تناكو « رخآو ىرجم نيب ددرتلا مئاد

 داكيو . هيف يرجي ديدج ضفخنم ىىلا ءاملا لوحتيف يراجملا كحأ

 ع رفأ تاذ تناك ةيخي راتلا روصعلا يف اتلدلا نأ ىلع باتكلا عمجي

 .نأ امك . نآلا امهارن نيذللا نيعرفلا ىوس اهنم قبي مل ةعيس

 نيب اريثك بذبذت دق اتادلا لحاس طخ نأ ىلع عامجا هبش كانه
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 يف رسقتسي ملو لب ةيجولويجلا روصعلا لالخ بوبجلاو لامشلا

 ىلع رحبلا اهب ىفط طوبه ةكرح تثدح لب « ةيخياراتلا روصعلا
 هذه ثودحب ةدهاش ةريثكلا ةنئادالا موقتو « اتلدلا يلامش

 « ةكرحلا هذه ثودح يف كشي نم باتكلا نيب دجوي الو . ةكرحلا
 عافتا/ىلا ةعجار ئه لم, هيبه ره ةيفياوتلجعا ىلا ىمألا قكلو
 نسما لا مآ © انلصلا نسما نعانسلا لا عأ دكبلا يب
 طوبه هؤشنم ناك .صحبلا نايغط نأ حجرت ةيبلغالا نكلو ؟ اعم
 ةلئاقلاا ةايمكملا تاما (نكاوتي ةليابخ نكمي يتلا إلا دع
 اذه نأ ضعبلا ىريو . ةريثكلا هعورفو لينلا اهلمحي ىمطلا نم
 لبق ام ىلا نورخآ هب عجريو يبرعلا حتفلا ليبق ثدح دق طوبهلا

 نمورلا فم دحت ةلاشم نم ثلاث قيارف ةفقباق . ريثكب ينامورلا رصعلا

 هيلع ةلدالا لازت ال ذا ريسع رمأ هب عطقلا نأ نوريو ايبلس افقوم

 . ةصقان

 يفف . تاعقنتسملاو تاربحبلا ةشكب اتلدلا لحاس نيمتيو

 7 0 ل ا ا ا
 ةيلحاسلا تاريحبلا ربكأ ةلزنملا ةريحب سيوسلا ةانق نم برغلا

 ديشرو طايمد يعرف نيب ابيرقت ةفاسملا فصتنم يفو « ةحاسم

 مث 2وكدأ ةريحب ديشر عرف نم برغلا ىلاو « سلربلا ةريحب
 هذه اطبترتو . ةيردنكسالا ةنيدم فلخ طويرم ةريحب اريخأ

 تاللمفي قوما نيلي ايما روق زراعي لات ظ خا انيمح تار
 نم قيض طيرش ىوس رحبلا نع اهلصفي الو « هب اهلصت ةقيض
 . ةيلمرلا يضارالا

 كثب ناؤدالا تالاد يف دجوت يتلا تاريحبلا لكك  تاريحبلا هذه

 مكارتت دن تاهجلا ضعب يفف هيرتبلاةيياسناللا لقا مدع ىلا عج رت

 اننعمتيب لاصلصو لمرو ىبصخح نم رهنلار اهلي يتلا بيساورلا
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 ةعفتى ىلا بساورلا نيب ةردوصحم ةضفخنم ىرخالا ءازجالا ىقبت

 نوكت رحبلا نع اهلصف ىلع لمعي يتلا عقانملاو تاريحبلا نوكتف

 . انايحأ ةيريجلاو ةيلمرلاو ةينيرغلا طوطشلا

 اهلاصتفتاب ةّيلَخاَشلا تاركبلا"نع “لوي رك" ةارحب نّيمتت "الو
 هنع اهلصني اهنأب اضيأ نيمتتو لب « بسحف رحبلا نع ماتلا
 بوسنم ىلع عقت اهنأبو « يخورطبلا يريجلا رجحلا لالت نم ةلسلس
 ضوحلا ءازجأ قمعأ لثمتو .صحبلا حطس ىوتسم تحت راتمأ ةثالث

 كاسل ردللا# لكسقياو يردك بالاعلان قيل يذلا .قلمقخمملا
 . ةريحبلا ةظفاحم نم يب غلا

 : مويفلا ضفخن

 قطف ىذلا ؟ريفلا ضفختم يداولا ضرأب قحلت نا نكميو
  يداولاب طبترو هنكلو ةيبرغلا ءارحصلا تاضفخنم دحأ عقاولا

 عرف وهو « فسوي رحب اهيف يرجي يتلا نوهاللا ةحتف قيرط نع
 ةريبك تاجردم يف ايجيردت مويفلا يضارأ ضفخنتو . ميدق لينلل

 تحت ارتف 60 بوسنم ىلع عقت يتلا نوراق ةريحب ىلإ يهتنت ىتح

 1 يد ا اع رش وخلا ةيطم عوتسم
 مهنكلو «باتكلا عمجي اميف ةيب رغلا ءارحصلا تاضفخنم اهب ترفح

 !ءةقيوطلا هبنهي هييدحلت كوسم نيفلعخم فاولااوي ل
 يداولا“” نضر ا ,ىلا مويفلا ضفختم7مض" ىلا انعفذي يذلاو

 لينلا هايم ىلع دمتعي وهف . هيف ةبرتلا ردصمو ةهايم ردصم وه
 « ءارحصلا تاضفخنم تاجاو دمتعت امك رابالاو نويعلا ىلع ال

 « لينلا يداو ةيرت نع .اريثك فلتخت ال ةلوقنم ةبرت هتبرت نا مث

 ةيلاوطإلا هني تاملاذلا قباودا عع ا ساعمالا لإ
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 نع هلصفي ءارحصلا نم طيرش مويفلا ضفخنمب فحيو ؛

 اهتيبق»+ خالل ديعلا نوتيلا "ادع سرس كلتعيل ,كلطلا
 يف عستي هب اذا تارتموليك ةثالث وحن بونجلا يف هضرع غلبي

 يف هذه ةلصافلا ءارحصلا ذخأتو . ارتموليك ١9 وحن ىلا لامشلا

 ارتم ١61 عافترا ىلا لصت ىتح لامشلا ىلا بونجلا نم عافترالا

 يف ذخأت امك . نوههاللا ةحتف نم بونجلا ىلا نولاعنلا لبج يف

 يف اهءاشترا سمكا ملبن تش بولا قا لامستلا نم 01
 رثب نأ اذه تنمو ارم 25 ةعابترا ةلبي ىدلا ترفذللا 75
 ظ . نيلبجلا نيب هقيرط قشي فدسوي

 يرخص ٍطئاح يبرغلا بونجلا يف مويفلا ضفخنم ددحيو

 نيب هضرع حوارتي نايرلا يداو ضفخنم نيبو هنيب لصفي

 رسج هددحيف برغلا يف امأ . نيرتموليكلاو دحاولا .تموليكلا

 دتمتو نوراق ةريحب برغ يف أدبت ةيفارغوبط ةرهاظ وهو « ديدحلا
 ضوحل ةيلامشلا ةفاحلا ىتح قرشب ابونج مث اقرش مث ابونج
 لامش يف ضفخنملل ةيلامششلا ةفاحلا عقتو . يناطلسلا قرفغلا

 0 ا:6064484

 ئن اوطظلا 'لجج لأ -يهتدك حج اةفلبانقم تافاسنوف اهقاجق

 : ءانيسس ةريزج هبش

 ضوح ىلا ءانيس يف يلحاسلا لهسلا نم ريبك ءزج يمتنيو
 عرفلا وهو قرششلا وحن اتلدلا عورف دعبأ هيلا يهتني ناك دقف لينلا

 دتميو « ««ليودربلا ةخبس » نيوكت نع لوئسملا وهو يزوليبلا

 هيف: نفكت ل اهيل الا" نطل لرزسب لقتل لكس( اقارظأ قهشلا
 اهعافترا حوارتيو لحاسلل ةيزاوم دتمت يتلا ةيلمرلا نابثكلا

 يتلا راطمالا هام نم نيداقم اهلامر نزختو شم ٠١١ و 8٠ نيب
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 ارمم اهلعج امم ءاملل امهم ادروم نوكتف ريصاعالا لعفب م1

 . روصعلا مدقأ ذنم ايساب ةيقيرفا طب ري

 ىتح بونجلا وحصن ايجيردت عافترالا يف لهسلا ذنخايو
 1 د كل اح ووكر تحاول يي ا ا وس 4
 نيطسلف يبونج يف بقنلا ءارحصل ةلمكت يهو ءانيسس ةريزج
 لماوع تعاطتسا دقو ينيسويالا يربجلا .رجحلا نم نوكتتو

 ةبضهلا نم عساو ءزج يف ةينيسويالا تاقبطلاتحت نأ ةيرعتلا

 ال يتلا « ةيواتيركلا ةيريشابطلا تانيوكتلا حطسلا ىلع ترهظف

 رهظي ةيلاع ةفاح ىوس بونجلا يف ةيرانلا روخصلا نع اهلصفي
 حوارتيو.٠ « ةيرانلا روخصلا قوف يبونلا يلمرلا .صجحلا اهيف
 تاهنلا"لصتخ وره نتعب وح اويل دل عيب وح اكلا“ هانق# خلافشلا
 يل وي الهي ورالا او ودع ةيطلا اننفياو ب .انييكةظتحللا
 هايم نم ربكالا ءزجلا هدفاور عمجت يذلا شيرعلا يداو اهمهآ

 لكي دهن" هنود 5 ادرج كان وبشار شكلا لا ييدوت ةيضقلا

 .ىلا هببشت بيكرتلا ةدقعم ةلتك هلغشتف ءانيس ىيبونج امأآ

 انعهلصف « اهنم ءزج عقاولايف يهو« رمحألا نحيلاتاعقت سمريبيك دح

 دجوت ءانيس ةلتك يفو . سيوبسلا جيلخ هايم هلتحت يذلا عدصلا

 ( ارتم 71159 ) انيرتاك تنسس لبج اهنمو اعافترا ارتم يفلالا

 حبلخ ءايييجلع ةيلاعلا لمن تاجا فوت ىرقلا "قف ةيبرقلا
 ىلا لصت ال ةيدوأ اهيف يرجتو « لاوحالا مظعم يف ةرشابم ةبقعلا
 سكعلا ىلعو . ةقيض قناوخ يف تاعفت ملا عطقت نأ دعب الا رحبلا

 ( ارتم 5 517301 ايدو لبعد( ل ىعل 7١0/451 رموش مأ لبجو

 ةهبجلا عا ا ةعطقلاا' !ذويل ةيقزشلا ةيلجلا تلثعتو . ة نبك اهرغو
 اهممق زواجتت ام ارشك ذا « ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا لابج ىلعأ
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 ىلع دتمي ضفخنم لهس ىلا يهتنت يتلا ةيبرغلا ةهبجلا كلذ نم
 ةبقعلا حيلخ نع سيوسلا جيلخ فلتخيو . سيوبسلا جيلخ لوط
 يف قامعالا لصت امنيبف « سبايلا يف هدجن يذلا فالتخالا سفنب

 جيلخ دجن تاهجلا ضعب يف رستم فلأ نم شكأ يلا ةبقعلا جيلخ
 . هتاهج نم ةهج يأ يف رتم ةئام ىلع هيف قامعالا ديزت ال سيوسلا
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 ةيصضر رق قالا راحو ام





 2و ل
 انك او دك تلا ”قيضا تالا نك اعلا عر رقما ناطقا نشل

 ةيبيللا ةيبرعلا ةيروهمجلا مظعب لمشت امك « ةيلخادلا سلطأ

 لوههسلا نم ءازجالا لصتم ريغ طيرش الا اهنم ىنثتسي الف
 ةيروهمجلا يضارأ نم ربكالا ءزجلا ءارحصلا لغشتو « ةيلحاسلا

 .نادوسلا ةيروهمج يب رغ لامش نم اعساو ءزجو ةدحتملا ةيب رعلا

 يذلا تاراسكتالا طخب لامشلا يف ءارحصلا ديدحت نكميو

 حلا لع نيراكاأ ساو نم ءارجتملا كنلطأ ومس قال
 ةاكفيز لاو غ لاو ةيياادلا لينك مرتبات يلح ىتش) شلال
 طس_روتملا رحبلا هايم لع فرشت ىتح ءارحصلا فحزت مث . ةصفقو

 ءارحضلا نثم ريكالا ءزجلا يمتنيو . ترس جيلخ ةقطنم يف داكت وأ

 سينلا وذي | نجلا نم سلال رطل ةييتفلا سي يرسل اعل 0
 « ةلوحتملاو ةيرانلا روخصلا نم اهريغو تيزتراوكلاو تسسشلاو

 نييالم لالخ ةلتكلا هذه اهب ترم يتلا ةريثكلا ثادحالا تدآ دقو

 مواقت نأ تعاطتسا ثيحب ةبالصلا نم تحبصأ نأ نينسلا

 دقو .. تاعدصت نم لخت مل نكت ناو « ةثيدحلا ءاوتلالا تاك رح

 نم ةعسماو تاحاسم ىلع ةميدقلا ةيجولويجلا راحبلا تغط

 فالآ تغلب امير ةكيمس بساور اهئارو نم تفلخف ءارحصلا
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 ”كاقللا فا ةينيسارهلا ةكارحلا تثدح امدنعو . اكمنس ناتمألا
 نيوكت و ءارحصلا نع رحيلا هايم راسحتئا اهجئاتن نم ناك يمحفلا

 ةرم ءارحصلا ىلع يفطيل رحبلا داع مث . ةديدج حطسلل رهاظم

 يتنام وحن اهعومجم يف ةيقيرفالا ءارحصلا عافترا طسوتمو

 لكش ىلع ودبت اياقبلا هذه ضعب لازت الو . ضرالل يجولويجلا

 رتم فالا ةثالثلا وحن ىلا ةيبرعلا يضارالا يف ءارحصلا بلق يف

 ةثالث ىلا ءارحصلا يف ةيفارغوبطلا .صهاظملا فالتخا عجريو

 : ةعمتجم لماوع

 عفدنت يتلا ةفينعلا لويسلا اهب موقت يتلا ةيئاملا ةيرعتلا 5

 0010 اك نلف ور ا ةينلصابلا ناطعالا_ طاوقنم تقع
 . نآلا هيلع يه امم رثكأ يضاملا يف تناك راطمألا هذه

 ةرارحلا نيب ميظعلا توافتلل ةجيتن روخصلا تتفت .ه

 'هذهو « زاحلا يوارحصلا خانملا زيمي ام مهأ نم وهو « ةدوريلاو

 . « ةيوجلا ةيرعتلا » يه

 اصوصخ «حايرلا اهلقنتاأآ دعي ةتتفملا دااوملا تام ازا"ةداغا ه

 ىلع لهسي امم داوملا هذه كلسامت نود لوحي .فاجلا خانملا نأو

 ازراب.ارود حايرلا تبعل دقو .ىرخأىلا ةهج نم اهلقن واهلمح حايرلا
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 فصاوعلا دوجو ىلا يدوت يتلا ةيلخل ا! >تامااؤدلا و: قام وهلا

 ةيرعتلا لعفي تتفت يتلا روخصلا تاباسر جرح دتتو . ةفينعلا

 2110 حلا ال دبلع ورة مبح 1 فلج هيفي عانس, وذ ل رجلا
 هلكشتؤ .خصلا يف ىقنت ةببدملا اياظششلا ناف اذه ثدحي نآ لبق

 . ةفلتخم روص ىلع

 : اهنم ناكف « يراح.صلا تعونت نأ هلك اذه نع حتنو

 دتمتو ةلقنتملاو ةتباثلا نايثكلا اهيف رثكتو : ةيلمرلا ءارحصلا ٠

 مث سنوت يبونج ىتح ايناتيروم نم ةعساو ةقطنم ىلع اهلامر

 لصاوت مث راجهلا تاعفترم ىتح قرشلاو بونجلا ىلا فرحنت
 الل ذل ل 2سم ةقللا يجاوالا لقعم لمنشتل اهنذا تلا
 ةيقيرفالا ءارحصلا صئاصخ نم يه يتلا ةيلمرلا نابثكلا دتمتإو

 اك كر نايلط) نمو . .نكيفلا ةليلق لوطلا ةميظش للبت
 قرعلاو خيشلا قرعو لاديكا قرعو ريبكلا يب رغلا قرعلا ادادتما

 0 دلملا ف دكعس" يتلا قراحم رميا ةلشلس ينكلا ؟نقدرشلا
 تاحاولا ىلا ةيرحبلا تاحاولل يلامشلا فرطلا نم ةيرصملا

 . بونجلا يف ةجراخلا

 دجوتو ءابصحلاو ىصحلاي ةداع ىطغتتو : ةدرخصلا ءارحصلا ©

 . سئازجلا ةيروهمج يبونج يف تفورزنت تاهج يف ةصاخ ةفصب

 فرعتو يراعلا يلمرلا رجحلا نم ن تو : ةيرجحلا ءارحصلا 6

 « .شئازجلا يبرغ بونج يف ةعرد ةدامح اهنمو ةدامحلا مساب
 ىلع دتمت ءادرج ةبضه يهو ايبيل يب رغ يف ءارمحلا ةدامحلاو

 تاققشتلا ةرثكب نيمتتو ابيرقت عب سم سموليك فلا ةئام ةحاسم

 ةن وكم تاهجلا ضعب يف عفت رت دقو يرارحلاىدملا عاستال ةجيتن

 . ةدوسلا لبج يف لاحلا يه امك ةيلاع الابج
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 ناف نآلا ءارحصلا يف ةيئاملا يراجملا دوجو مدع نم مغرلابو

 . ةميدقلا روصعلا يف ةيئاملا ةيرعتلا دوجو ىلع ةريشك ةلدأ كانه

 يوارحصلا اهرهظم ىلع نكت مل ةيقيرفالا ءارحصلا نأ عقاولاو

 لهل نك نيميلوبا# كابنلاب «ةيعؤر اهيف اتاك ًاروتمعل اداء لإ. افتر
 ذخأت ءارحصلا هيف تأدب يذلا يجولويجلا رصعلا ةقدب ددحن نأ

 تأدب اهنأب داقتعالا ىلا ضهعبلا ليميو . ةيلاحلا فافجلا ةفص

 يناثلا نمزلا ةيادبو لوالا نمّنلا ةياهن يف فاجلا اهرهظم ذخأت

 هيف تذختا رصع لوأ ؛لعلو . ةيفاك ريغ كلذ ىلع نيهاربلا نكلو

 يواتيركلا رصعلا وه العف ةيوارحصلا اهتفص ةيقيرفالا ءارحصلا
 يف الا نوكتي ال وهو تقولا كلذ يف يبونلا نامم رخلا نوكت ليلدب

 .ثلاثلا نمزلا يف نسحتي كلذ دعب خانملا ذخأ مث . فافجلا فورظ

 دوج لأ تذل يتلا ةريزغلا هراطمأب نييموجيلوالا رصع زاتماو

 : كيابل [يتايد ناك هناا اقل دا تتامقك ا طم
 . ةيرصملا ىراحصلا يف ةرجحتملا تاباغلاب نوعج ري رصعلا اذه ىلاو

 ةيدوالاو لاهل طاشن ىلا ةينيس وجيلوالا راطمالا تع دقو

 ذاتسإلا هيلع قلطي داو اهمها, نما ناكوا © ةمئيالقلا ةياؤاتكضلا

 مدمأ رصف هج ول ردح ةكانك يف 11. 81ةم]اععمطم:م نروهنكتالب

 اها 1 ميدقلا لينلا »

 فانفجلا ىلا .ءارحصلا .تداع. نأ نييموجيلالا دعب ثدحو

 ةياهن يفو . نيسويالا نم لوالا ءزجلا ىتح رمتسا يذلا يبسنلا

 سطملا دازو « ىرخأ ةرم نسحتلا ىلا خانملا داع ريخالا رصعلا اذه

 لالخ تابذبذ ضعب عم كلذ ىلع لاحلا رمتساو جيردتلاب

 فافجلا لاوحأ هعم تداعو ثيدحلا رصعلا ناك مث « نيس وتسيلبلا

 . مويلا ىتح ترمتسا يتلا

 ءارحصلا هايم فيرصت يف امهم !رود نآلا تاعفترملا بعلتو
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 لويسلا عفدنت ةئجافملا ةيعبوزلا راطمالا طوقس بقعف . ةليلقلا
 . ةئماظلا ءارحصلا فوج يف يفتخت ىتح تاعفترملا بناوج ىلع

 حطسلا دعجتي الثم يليسات تاعفترمو راجهلا ةبضه حوفس يفف

 الامشو قراوطلا ضرأ ىلا ابونج يهتنت ءاملل راجم هيف نوكتتو

 ا دل 12 اكاونت لطتجت لا اناره تل ناك اططواقبتلا لا
 « ميدق يرفح ماظن وه لب « ةيلاحلا فورظلا ىلا يئاملا فيرصتلا

 « ةقلغم ضاوحأ ىلا يهتنت اهمدق يف كش ال ةليوط ةيدوأ دجوت ذا

 ةردحنملا ةيدوالا نم ريبك ددع هيف بصي يذلا رغرغا يداو اهنمو

 « ريبكلا ني راسل لاو م سم

 رشتنت يذلا تلكيديت ضوح ىلا يهتنت ةيدوالا نم ددع دجوي امك

 . تاخيسلا هيف

 اهرطم لقي يتلا تاهجلا يه عساولا ىنعملاب ءارحصلا نا عمو

 2 ذوذشلل بنإوج ضعب كانه ناف ةنسلا يف ستميللم 5٠١ نع

 ام دح ىلا هيشي طس وتملا رحيلا يض خارال ةمخاتملا قطانملا ماظنف

 00 ا ا ا يا رحيلا اذه ماظن

 رطملا ماظن عم ينإدوسلا ميلقالل ةمخاتملا ةيبونجلا ءازجالا هب اشتت

 ءارحصلا بلق يفو . فيصلا لصف يف طقسي يذلا ينادوسلا

 تاخزلا اهيف طقستف « رطملا ماظن ليدعت يف اهرود تاعفت رملا بعلت

 كا كرب رجا قو نا ربك امام
 يف ةيبرعلا ءارحصلاو ايبيل يضارأ ناف رسمأ نم نكي امهمو

 : يه ماسقالا نم ددع ىلا ةماع ةفصب اهميسقت نكمي ةيقيرفا

 . ةيلحاسلا لوهسلا ب

 . ةيلامشلا تاعفترملا ©

 . ةيقرشلا تاضفخنملا ©
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 . ةيلامشلا تاضفخنملا ©

 . نازف ضوح *
 . ةيبونجلا تاعفترملا 9

 : ةيلحاسلا لوهسلا

 اهنيب كرتت الف الامش ءارحصلا فحزت .ةيردنكسالا برغ يف

 هعاستا فلتخي قيض يلحاس لهس ىوس طدسوتملا رحبلا نيبو
 نشا دحا 01! احفطقحما لوبسلا انه نوكي و . رشا ىلا هع 2

 لوحتي اهدنعو يزافغنب ىتح ةيردنكسالا برغ نم ةقرفتم ةريغص

 بناجلا ىلع دتمي يذلا يزاغنب لهمس وه ايبسن عسساو لهسم ىلا
 لجيجلا ةفاح لخادلا يف هدادتما ددحيو ترس حيلخل يقرشلا

 املك عاستالا يف ذخأي مث لامشلا يف اقيض لهسلا أدبيو . رضخألا

 لهسلا اذه فرعيو . ترس لوهس يف لخادتي ىتح ابونج انهجتا
 ةبرتلا نم ةيمستلا هذه بستكا دقو . ءارمحلا ةقرب مساب

 ةيدوالا اهتلمح ةينيط ةبرت يهو « هيضارأ يطفت يتلا ءارمحلا
 هتلمج يف وتسم لهسلاو . رضخالا لبجلا نم هيلا ردحنت يتلا

 فحيو «لخادلا وحن انهجتا املك يجيردتلا عافترالا يف ذخأي هنكلو

 نايثكلا نم ةليوط لسالس رحيلا نع اهلصفي تاخبسلا ن مددع هب
 ضفخنم لحاسلاو . ةيريجلا روخصلا نم نوكتت يتلا ةيلحاسل

 الو ةيعيبطلا جتاوللا ءاسيفل علمي ال كلدلو,, تالايتلا ليلق
 ءانيم يهو يزاغنب ءانيم اهيف تماق يتلا ةهجلا الا كلذ نم ىنثتسي

 ىلا ال ةيرشبلا تادوهجملا ىلا لوالا ماقملا يف اهتيحالص عجرت

 ةةسييلطلا ليارعلا

 يتلا لوهسلا نم ءزج الا عقاولا يف يزاغنب لهسم سيلو
 امأ . هتبرت فالتخال اهنع هان زيم اننكلو , تريس جيلخي طيحت
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 | اي ع ا عسر يق ظمأ اهلا القيق تازيبا لوفوتلا ةيكب

 لهس نم اعاستا رشثكأ ترس لوهسو . ضايبلا ىل ليمت ةيلمر ةب رت
 انهو لخادلا وحن يجي ردتلا عافترالا يف اضيآ يه نحأتو يزاغنب

 لل ا اب كاواك اميه هوا ةبلابجلا ةفاحبا هحكيتو ل

 م.لحا دلال اهدادجلا

 كلك يلا كالا نارك ان هس ا نا تل ا
 فحت ضفخنم يلمر هلوح نم لحاسلاو . ارتموليك /2- وحن هلوط

 ا لا تمل عر ا او ب شلال كني
 يف لسالسلا هذه فرشتو . ءاضيب وديتف نابثكلا هذه يف ريجلاب

 اهرمغت « لحاسلل ةيذاحم دتمت ةليطتسم ضاوحآ ىلع لخدادلا

 يتلا تاخبسلا يه هذهو « ةيحلم ةبرت اهيطغت وآ ةحلاملا هايملا

 : ةغنوات ةخس اه:ننكآ

 ءالام يرجت يتلا ةيدوالا نم ددع ترس حيلخ ىلا ردحنيو

 حوفسلا قم | (ةيد فلنا ده ب( رفعت عبتنيو « ناطقا: “لحاوطختا بقع

 ا سلا ادم اكلت 1 معتلا نينا هي يعلاو ايلا
 هي داو 1 8ت انفك د كال ! 5 دامحلل «ةيقارشلا و ةحل امتنهل 1(؟كاععك آليا

 . سلبارط لابجل ةيقرشلاو ةيبونجلا تاردحنملا نم عبنت ىرخأ

 يهتني يذلا « نجلا فوس » يداو وه ترس لوهس ةيدوأ ربكأو
 ؟ ةعر وات ةخجس* لا

 نم اريثك ةيبيللا ةبضهلا ةفاح برتقت ترس جيلخ برغ يفو

 ا | رون ةيلهبس قطانماالا هيي اهنيد كرتح الك ء رسلا
 ةفيقاكلا ندحتت و١ نطيل رو هنا رضم نانا ءةتمت يتلا ةقطنملا كلت

 اهمهأ ةقيمع ةريثك ةيدوأ اهعطقتو « لهسلا 0 0 ةتضولا'

 ءافكشلا لصف ف ءاملاب ةيدوالا هده يىرجتو » مامك نيع*يداو

 ا



 صضمعب هيب دجوت دقو « ضفخنن يلمر ةماع ةفصب لحاسلاو

 يبل لع اعايسا .فررتشت نزعل ول اايببيد ةئيفجملا'ةياخازللا نابقكلا
 نم: ملقجو د4 ازتخ قيبسعلا اهعاقعما يف اواني الو ١ از غار افاوشلا
 دجوي ةحاسملا ةدودحم ةضفخنم قطانم تاهجلا مظعم يف اهئارو

 نفةلتيفتوتوجتو ىلا .ادأ -اذشن: السالف خيم ابن نق ايفل قوجل الجلل
 ةعرسب ضرالا عفترت تاحاولا طخ بونج يفو . ةينغلا تاحاولا

 دنع يهتني ىتح اريثك لهسلا قيضي ثيج برغلا يف ةصاخبو
 ويلا

 : ةيلامشلا تاعفترملا

 لالخ ليقف :لكسكلا خن اذدعفلطتلا |دهكيف رمت نا ريكي
 2 ا و ا يسم نبل ا الا ةئاسفلا كا لا
 قوف سم يتئام وحن ىلا :لصصتو « نيس ويملا ىلا عجوت ةيرحب ةيريج
 ىلا ايونج ردحنتو يبرفلاو طسوالا ءزجلا يف رحبلا حطس

 ىندكلا كامينلاو كامسلا ارض نددت انك ةيلاتسلا ثابطعتلا
 لمرلا طلتخي قرشلا يفو . مولسلاو ةيردنكسالا دنع يهتنت ىتح

 0هاتغطتع !زصعدأمد6© يخو .طبلا يلم ىلا رجحلا نوكتيف رجلاب

 ةياهنلا يف رهظظي اذل و ريجلا نم ءاسك اهب طيحي ةيلمر تارذ وهو
 دتمت رجحلا اذه نم لسالس ةبضهلا نم عفتريو < ةيريج روخصك

 . تاضفخنملا نم اطوطخ اهنيب رصحتو ابيرقت ةيزاوتم

 ىتح. ةيب غلا رصم دودح نم نانطبلاو ةنفدلا ةبضه دتمتو

 بتكلا يف فرعت يتلا يهو هبمب جيلخل يقرشلا يبونجلا فرطلا
 «بيلع" عهق' يذلا عيلخلا ااهيدقي و اكي وام م مدع ابا يعش ركألا
 يزعل قدم اهلا 11 بعل امس انها نييك قاب

 ىلع اهعافت را طسس وتم ديزي ال عافترالا ةليلق اهعومجم يف ةقطنملاو
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 ال ثيحب لحاسلل ةيزاوم دتمتو « رحبلا حطس قوف نحن. يتئام

 نم ةهجيأيفهعاستا ديزيال «قيدصض ىيلهس طي رش ىوس هنع اهلصفي
 نست رجال ا اند عيسي ع تنسف ايلا و ابك اكن ١ قتل هوامج
 نم .ددعا اهعطقيو... نحبلا وعن رادجنالا ةديدش اهنكلو. ايجياردت
 هال لي ان ل كبل وافل ىقادحالا ةنط |[ نادف ف عباستشاملا
 تايطيل ار قلي درقع يلا تيس .عيفقت هيلع حكم رةيناسما# يقررعلا
 ) جاجحلا » وأ « رهظلا » مسا اهنم ةدحاولا ىلع قلطي ةريغصلا

 يف يرجيو « ةقيقسلا » مساب ضفخنملا ءزجلا فرعي امنَتي

 « لخادلا نم عبني ايببسسن ليوط اهضعب ةيدوالا نم ددع ةبضهلا
 عيرس اريصق نوكيف ةيلاامدشلا ةفاحلا نم ردحني اهمظعم نكلو

 را

 يف هبمب يجيلخ نيب ةروصحملا ةريزجلا هبش مظعم لغشتو
 رضخالا لبحلا نهار ايس ةيلاع ةيضفه بارغلا يف ترسو ف عسلا

 00 يي الا ل ديد ل ل يلا
 ةفقرإليجلا ناتحتي لق ىناكمر ىلا ناكش نم ةغاببتا هفلتخي قدح

 < ازادحت الا ةنيدش .تافاع. تالث ةنادخنا ف نوكي  امناو .ةدحاو

 اهعافترا حوارتي يتلا ةثلاثلا ةفاحلا يه اروهلف اهرثكآو اهحضوأ

 عددا ليحلا ندا نم نكي اهير نحت رحيق رن يلتمس 2

 ضاوحأ يف دالبلا هذه موقتو « « رايبالا » و « جىملا » لثم ةمهملا

 لحاسلا ةبرتب ةهيبش ءارمح ةبرت اهيطغت ايبسن حطسلا ةيوتسم
 يف ةيعارز ةقطنم مهأ ريتعي يذلا جرملا ضوح وه اهربكأآو

 . اهلك ةيبيللا ةيروهمجلا

 ىتح ايجيردت ارادحنا لخادلا وحن رضخالا ليجلا ردحنيو

 ل





 لاكبشلا ف اىعلبلا# ىلا :روهنتاقعلا | ةيدوألا «ثيب.-هانا# ةيقش كج اطخ
 تا فدع | نتكأل ليال ١ تيتا يق ءاننحصلا ىلا ردحتت يتلإو

 لولطأ وهو قلعملا يداوو فوهكلا يداوو هنرد يداو اهىهشأ

 ًأطيأف ايونج ردحنت يتلا ةيدوالا انما. اعيمج ريضخالا لبجلا ةيدوآ

 ( كا ليسلا ف مساي فارع حطرسلا ةجاومم ةقطنم يف رمتو ارادحنا

 اكلك ليبطتس هلطاع فلا ا ةياقدستم ةيلغ اويبو ونعمل يحس
 نمو « طلبلا » مسسا ضاوحالا هذه ىلع قلطيو ةمعان ةيلاصلص

 6351و ند وتيلافبما ئداروءوطصخلبلا ىلا يهتنت يتلا ةيدوالا مهأ

 . ولمانات

 ةفاسمل دتمتو سايارط لابح ًادبت سمخلا ةدلب يحاون يفو

 يضادأ ىلا ةييبيللا .دوددحلا[طخشتو ادبي رقت رتما وليك :6 *|+

 قرشلا نم يه ةفلتخملا اهئازجأ يف ةفلتخم ءامسأ لمحتو . سن وت

 ا ةضانت ليج مث ناي غو« ةنوكارتو + اتاؤصقلا“ بوخلاكملا
 دتمت مث طسوتملا رحبلا هايم عرق نينا يلابلا ينووساكو

 يهو . جي ردتلاب لح اذشلا قطف د عاجتف يب رغلا بونجلا وحن

 رادخنت 5 < ؟لاملاتلا مضل وابعت ا نيفوكسك اح ان افمتومك

 اهلصفت يتلا ةلبقلا ةقطنم ىلا يهتنت ثيح بونجلا وحن ايجي ردت
 : ءارمحلا ةدامحلا ةبيضه نع

 كي ناي رع ةقطنسسو اهسافترا لقا سيجا نابتعما كو
 يف ذخأت مث « .صحبلا حطس قوف رتم ةئامنامثلا اهعافترا زواجتي

 يف اهعافترا حوارتيف « برغلاو قرششلا وحن يجيردتلا ضافخنالا

 01 نا تاتيعلا قولا نعيد قال + دولا 58 نيب هداه كابح

 نك لقيراللا ذا 3 دب لقا: ةبزغلاهؤكنر نم افشنالاا نكلو !ءلارعمر "6 -اذو

 . رنحيلا حطنس قوق نتم ٠
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 دنخأت ةيدوالا نم ريبك ددع سلبارط :لابج نم ردحنيو
 اهمهأ نمو « ضرالا حطس رادحنا بسحب ةفلتخم تاهاجتا

 نينيجملا يدإو اهنمو ةرافجلا لهس ىلا الامش ردحنت ىتلا ةيدوالا

 ةقطنم يف يهتنت ثيح ابرغ ةيدوالا ضعب ردحنتو « لثالا يداوو

 برغب ابونجو ابونج هجتت وأ « شازجلا يف ريبكلا يقرششلا قرعلا
 . جردو سمادغ تاحاو اهلغشت يتلا تاضفخنملا ىلا

 : ةيقرشلا تاضفخنملا

 اهعافترا حوارتي ةقيدض ةبضه لينلا يداو نع اهلصفيو

 ا اي تا رقلا لسا طن
 85272 2 ايضا را شم وفل ا عال را دكا سا

 ابيرقت 4 مقرلا لكش ذنختي ضفخنم دتمي نيتبضهلا نيبو « ىتم
 « ةرفارفلاو « ةلخادلاو 2« ةجراخلاو « لقند تاحاو هيف دجوتو

 نك ةيسلا طقم لد كالا ل2 نضل( ل

 يف لاحلا يه امك ةيبرغلا ةيضهلاب اهلصت ةيقرشلا ةبضهلا
 ةريلفا لا ني وي 5 .ةفارعلا ةحاوو لكلا دل ] , ةح لا تل

 . ةيرحبلا ةحاولاو

 6٠ ىلا ٠١١ بوسنم نم ردحني حفس ىلع لقتدةحاو عقتو
 ةحااولا هذه هلغشت يذلا ضفخنملاو . رحبلا خطسس قوف ارتم

 ضفخنملاب لصتيل برغلا يف حتفنيو قرشلا وحن اليلق ليطتسي

 اهعافترا ديزي يتلا ةيضهلا هب طيحت ضوحب هيبش وهف يسيئرلا

 ضوح هبشي كلذ يف وهو . برغلا يف الا هقلغتف رستم ىيتئام ىلع
 نقالتي تبع تونلابلا حفني ىحالا انك .نكلر ةجراخلا ةسل ١

 ف راك يل ير ىلا فلا
 قنعلا ىلع فرشتو رتم 2٠٠ ىلا اهعافترا لصيف يبرغلا لامشلا

 ه/ا١



 . ةلخادلا ةحاولا ضضفخنم نع هلصفي يذلا قيضلا

 تاهجلا لك نم قلغم ريبك ضوحف ةرفارفلا ضفخنم امآ

 هطسوتيو « رستم يتئام وحن رحبلا حطس نع هعافترا طسوتم

 يذلا ضوحلا عقاؤلا يف وه رتم ٠٠١ ىوتسم ىلع رخا ضوح

 000 ا اا ةحاو نضتحي

 ا 0 0
 بوسنم اطبس وتم امنيب رحيلا حطس قوف تم يتئام ىلع اهعافت را

 صضعجتمك ! ةيرحبلا«نضعختمووا *! نشتممةقاماوحت ةهنسفت  ضوحلا

 عافتدا ىلع ةبضهلا هب طيحتو هيحاون لك نم قلغم ةرفارفلا
 رتم يتئام

 : ةيلامششلا تاضفمخنملا

 ا 120 ا ا تام سلا هذه و
 ىصقأ سس ا لالا ىلا بونجلا نم ضافخنالا يف جرادتي

 ا وعلا اتوا ا وبل علا ا

 ارك ١1١5 ىلا هئازجأ قمعأ ضفخنتو رصحبلا حطس تحت 00

 يف ةصاخبو تاقلحلا لصتم ضوحلا سيلو . سحبلا حطس تحت
 ءاومخلا ةداهحل !نم.ةنسلا.هعطقت ثنحا برقلا

 نع ردمل اذا روف (عوومملا عقلا "اوى لوزا تاتتحملا ريكو
 رحيبلا حطس ىوتسم نود ام ىلا اهثازجأ ضعب يف لصت اهلك اهنأب
 2 نايولا ىو انتم“ ١1 ظبهي ناو ؤظنلا "ىذاااوف

 ١17 ىلا ةويس ةحاوو ارتم ١785 # ىلا ةراطقلا ضفخنمو « ارتم

 ا س

 نسم ليلق ددع ىوس هب سيل هتعس ىلع ضوحلا اذهو

 دراوم اهب شكت ةحاو يهو ةيرصملا ةويسس ةحاو هيفف 2« تاحاولا
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 ةعومجمو بويغجلا ةحاو اهمهأو ةقرب تاحاو مث . يفوجلا ءاملا
 دنع ةيبيللا ةيرصملا دودحلا ىلع بوبغجلا عقتو . ةلجوأ تاحاو
 لملشتو ٠ الامش ”3”*:صضرع طخ عم اقرش 776 لوط: طخ عطاقت

 هنهأنأ“ لهي و كتاحااولا" نيا اهتم و نط ةلج وأ «ةكيلاوتا حشا ٠

 قرتخي واق رش هجتي رهن هيف يرجي ناك ميدق داو اياقب ىه تاحاولا

 سفشتس كأول ادعوا, «لدلطيأ هذلا فيدطلل١ [ق :ةتسيطلت اريثحر اسطر
 . ةراطقلا

 يضيب ضفخنم دجوي ةدوسلا ليج نم ةرشابم لامشلا ىلاو
 حطس قوف لستم و ارتم ١56١٠ نيب هعامترا حوارتي لكشلا

 لابجلا نم ةلسملس اهقرتخت يتلا ةرفجلا تاحاو هيف عقت رحبلا
 . ةدوسلا ليج راطمأ ىلع اههايم دراوم يف دمتعت و نيمسق اهمسقت

 جرد تاحاو هيف عقت رخا ضفخنم دجوي برغلا ىصقأ ىلاو
 . سمادغو

 : نازف ضوح
 ةبضه لامشلا يف هدحت لكشلا ىصضيب عفترم ضوح وهو

 « يتسبت ريرس يقرشلا بونجلاو بونجلا يفو « ءارمحلا ةدامحلا
 تانكع راج ”ىالطلا»ا دم ؟ق'وك "راقترلا اللوم عبزتلا ةراربلل وو

 نيب عقتو اعاستا رثكآ امهنم ةيقرشلا ناتحتف سضوحلاب ةطيحملا

 دتمتف ةيبرغلا امأ . يتسسبت ريرسو دوسالا جوراهلا تاعفت رم

 :ةياطفلا اقح و حا روحا ةدامشلا علا فاعلا

 « تاعفترملاب ةطاحم ةيلخاد ةيضه نازف ضودح ربتعيو
 اهئازجأ ضعب يف لصت دق ىتلا ةضفخنملا ةيدوالا ضعب اهقرتخت

 نم اهعومجم يف هجتتو « رحبلا حطس تحت رستم ٠١١ وحن ىلا
 ةازاومب دتمي يذلا ءيطاشلا يداو ايدو ب و افعلاس 1 ةقمكلا

 /ا/ ١



 نيبو اهنيب لصفني ةرشايم اهنم بوذنجلا ىلاو ءارمحلا ةذامحلا

 قفارذلا يداولا انذده | تاكنإ مهآو نادك ىلا تانك وا تعبوظق | عرياوم

 ةدامح و .ناهدلا؛ نابثك نيب لصفيو لايجالا يداوو . كاريو

 ساس يح وجات وو
 ة.يفسر ةيخحلإبو يف ءىطاشلا ىئذاوب يفتلتاو تأ رشم البنك ةينامث

 يداو مث . اهيبس ل اينما تنل اذلا نم ددع لايجالا يداوبو

 برغلا نم لمشيو اعاسستا اهرثكأو نازف ةيدوأ مهأ وهو ةرفحلا
 . ةدسيمطو هليوزو بنارالا مآو قزرم تاحاو قرشلا ىلا

 : ةيبونجلا تاعفت رملا

 د1 لا ل ا
  ةيرصملا دودحلا ىلعف « اهضعب نع ةدعابتم ةعفت رم التك نوكيف

 دك( يقلك ع وحاب ذل لج عفته اتسلللا دكايعام حلا
 فلالا] زواجتي يذلا يبكلا انفلجل: ملقا, هنم :يقىشلا7لامشقلا كلو
 هدودح ودبتو « يبونلا نادسرخلا نم نوكتيو هعافت را يف رتم
 ا 6 و ف اي ل ينل تاسلاا قام ال ةيداو
 1 تقف اع كفا يصمم نوت نيا معا نتاولل ايي طنل رو

 ميسقلا يف ةصاخيو « ملاعملا ةحضاو ةيدوأ هب دجوت ثيح صاخلا

 ىلع ةييضقلا ترهظف اؤن راد ةيدوالا  تفشع تثيحبإ# هنم يلامشلا

 50 اسوا
 6 لمح يداوو كلملا ,ديع

 اهمظعم عّديو ىتمست لايج دجوت ةيبونجلا ايبيل دودح ىلعو

 انس يقرشلا يلامشلا اهفرط نم دتمي نكلو داسشت ةيروهمج يف

 . ياجيا لايج وه ةيبيللا ةيب رعلا ةيروهمجلا دودح لخاد يف

 نسب انيب تفل قدا بردي حرا | نحلل كر قيقا و هدعلا لهاا وللا
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 نأ نكميو « ةيتاحت تافاح اهدحت يلمرلا رجحلا نم باضه ئيهو

 .ىليسات : امهو « دودخأ .امهنيب لصفي نيتبضه اهيف زيمن
 .صجحلا باضهلا هذه ىلع بلغيو . ةيبونجلا ليساتو « ةيلامشلا

 ةيلامدشلا يليسات ردحنتو . لوالا نمزلا ىلا يمتني يذلا يلمرلا

 دست وو تلح 1 نطمح 110557 ىلا نعم هفلا انجل نفا كافدكلا اريد

 : ءاوسسلا نسلطا نسور اهيابكي عدلا ب مقا 7

 يرخص ناسل يقرشلا لامششلا وحن يليسات لابج نم عرفتي:و
 . ةيبيللا يضارالا لخاد يف دتمي قزرم ةدامح مساب فرغي

 ىلاو « رئازجلا ةيروهمج نم يقرشلا يبونجلا نكرلا يفد
 ىلع فرشت د ملاعلا ةحضاو ةلتك يليسات تاعفت رم نم برغلا

 اهعافترا غلبيو . راجهلا ةملتك يه ءارحصلا نم طسوالا ماسقلا

 ام روغص نم اهتدعاقو « رحبلا حطسس قوف رتم فالآ ة ةثالثلا وحن
 تاك ل ةحالا | وسلا ل تاع ضو ا
 هذه مهأ نم ناكو ء حطسلا ضاطم ليكشت ةداعا| نع ترشما

 ند رك سا اييسبن ةكيدسلا تاك ري بيضا كاس
 :: ميدعلا كلا
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 نطولا نم ةقطنملا هذه هب زيمتت يذلا يسيئرلا رهظملا

 ةيبونجلا ةقلحلا لكشت يتلا سلطالا لابج ةعومجم وه يبرعلا

 اذاو . يب رغلا طسوتملا رحبلا ضوحب طيحملا يلبجلا قاطنلا نم

 ال ا ةيجولويجلا ةيحانلا نم ةعومجملا هذه روطت ىلإ انعجر
 ةصاخبو « ىرخالا ةيئاوتلالا لابجلا نم اهرئاظن نع فلتخت
 امو ةيضرالا ةريشقلا تاكرح ىلا.عجرت يهف . ةيبلالا ةعومجملا

 دازو تعمجت يتلا ةككوس ثا تاعيطلا دل وعاد نم اهكلع تترت

 ظحاليو . ©6«هوزتم1ءاز»ع ةيجولويجلا راحيلا ضاوحآ يف اهكمس

 « سبايلا نم نيتبلص نيتلتك نيب عقت ضاوحالا هذه مظعم نأ

 در ةقيقحلا يف وه ةيئاوتلالا لابجلا هذه لكش نأ كلذ ىلع بترتو

 امهيتلك وأ نيتلتكلا ىدحا باتنت يتلا ةيضرالا تاكرحلل لعف

 قل اهمال حم الا راقت فيس ديلا لستيملا يود يق امك
 نوح ل ارازكت

 + فاجأ الكامب ادن سو ل ين نارا الا لعمل
 اهننب سس ةيودهت يمت بادلا ني دييجو ةيجت ويلا
 نيب دتمي ناك يلامشلا رحبلا نأ نحت“ لاخلا نم ناتعومحتملا

 ةيرئازجلا ةلتكلاو لامسشلا يف 8602122::177 ةيناريتلا ةلتكلا

 هوبا ماسلما ةعومجملا يمتنت هيلاو « بونجلا يف ةيب رغملا

 م١



 000 ا لل رس ىلا تافيطلا ىلا ةيبونجلا ةعومجملا امنا
 ةهج نم ةيبرغملا  ةيرئازجلا ةلتكلا نيب ةقطنملا لغشي فاك يتئام

 نم ةيقيرفالا ةبضهلا نم ءزج يه يتلا ىربكلا ءارحصلا هلخكو

 . ىرخأ ةهج

 : يه ةزيمتم ةحضاو ماسقأ هث الث مسقنت اهتلعجف

 . ةيئاوتلالا لابجلا ©
 . ةيلحاسسلا لوهسلا ©
 . ةيلخادلا لوهسلاو باضهلا ©

 : ةيئاوتلالا لابجلا

 ةيلامشلا ةعومجملا : نيتغومجم ىلا لابجلا هذه مسقنت

 . ةيبونجلا ةعومجملاو
 نك" نر كدتن":شلامتتلا' سلا «وأ ةمتيل اثلتقلا ةةففؤدخملا امآ

 اكالغلاا بيع !؟الودو !ةلامنك يفق رثقلا ولاة توغل قب دفنت اةلئسامم

 لابج مساب برغملا يف دتمتو . سنوتو رئازجلاو ةيبرغملا ةكلمملا

 رسحيلا نيبو هنيب اكرات لحاسلا نضتحي اسوق نوكتو فيرلا
 لبج اهممق ىلعأ « عافترالا ةطسوتم لابج يهو . اقيض الهس
 مسا ةلسلسلا لمحتو . رتم يفلآ ىلا عفت ري يذلا نسسح يىنب

 عقتو « تاجردم لكش يف رحبلا ىلا ردحنتو رئازجلا يف لتلا سلطأ

 الال ١» ةمق عفترت ثيح « هرج رج لابج » ةقطنم يف اهممق ىلعأ

 اهنكلو سنوت يف لتلا سلطأ دتمتو . ارتم ١" ىلا « ةجيدخ

 لا ا يي ريس ل | تاب اهات |( لكاس
 هذه لصفتو ( بيطلا 0 ) نيواعملا ةلخدو
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 اغافترا يشثكأ لامشلا يف ىرخأ ةلسلس نع ةضفخنملا لابجلا

 . اهلوح يتلا نويدعلا وست روت ةريحب

 اديقعت رشكأف ةينونحلا سلطأ وأ ةيبونجلا ةعومجملا :امآ

 : يه لسع السلا رم 15 نع اهيفا# مع نا نكلفت ا عافتما مظعاو

 7 يكل رس لطم ركل نسال 3 زب دال يكلم

 يسلطالا طيحملا ىلع نون سأر نم ريغصلا سلطالا دتميو

 . سنوتل يقرشلا لامسشلا ىصقأ يف ( نوب ) بيطلا سأرلا ىتح

 لاشفلا ىلا: يب ركل برمجيلا نم ترهل ف ةلشلتلا دعما: تالكيو

 دالب نع يوارحصلا ميلقالا لصفي ايلاع اطئاح نوكتو « ىقرشلا

 دجوي الو . ةيفارغجلا تازيمملاو تافصلا يف هرياغت يتلا برغملا
 ةيئارتلالا ملال“ ةداع تع وتدرك شا سلا ةلشلو ل انهنه قف

 لداو لثسا ةيدرالا ايفوتعم علا تاهجلا نمكب قدي وعلل ةقيدحلا
 . ريغ يداوو هعرد

 برغلا نم ةهجتم حيصتف اههاجتا ةلسلسلا ريغت رئازجلا يفو

 حوارتيو يوارحصلا سلطالا مسا لمحو ابيرقت قرشلا ىلا
 ةدلطسملا لما رجلا دع سوس 1( لمح قت 18 لاب ايلات
 لابجو « روصقلا لابج قرشلا ىلا برغلا نم يه ةفلتخم ءامسأ

 يف وه يذلا ساروا ليجو بازلا لبجو ليان دالوآ لابجو « رومع
 للا عفط نا يدلا | سيلتسلا 06 لا لا كنس لان بلع كارلا

 ا

 لتقلا مساب اهيف فرعت و سنوت يف ةلسلسلا هذه دتمتو

 « نيرصقلا ىلا هسبت نم ارتموليك 1.١ ضرع ىلع دتمتو ىولعلا
 دجوت دق نكلو يقرشلا لامشلا ىلا يب رغلا بونجلا نم اههاجتاو
 قاطنلا اذه يف زيمن نأ نكميو . ىرخأ تاهاجتا ذخأت اهنم عورف

 ايلا



 أهادحا : ىرخالا نع اهنم ةدحاولا فلتخت لسالس ثالث يلبجلا

 ةيلامشلا لتلا لابجب لصتت مث هدرجم رهنل ايلعلا عبانملا يزاوت

 فرعتو سنوت جيلخ ىلا هسبت نم ىرخالا دتمتو « قس ربت دنع
 2« اعافترا لابجلا رثكأ اهنال « ةيسنوتلا لابجلا » مساب انايحأ

 لبج اهلابج مهأو ةقباسلا ةلسلسلا بونج ىلا عقتف ةثلاثلا امأ

 .اعافترا سنوت ممق مظعأ وهو ارتم -١20 وحن هعافتراو يبماك

 هنايلسس يداو اهمهأ ةيدوأ ةدع ةيلبجحلا لسالسلا هذه قرتختو

 بونجلا ىلا يبرغلا لامشلا نم اهقرتخي امك هنايلملا يداوو

 ةقطنم ىلا ردحنت يهو بطحلاو ليللا قرمو دورزلا ةيدوآ يقرعشلا

 ىلا لصت.ال دقو ..ةيوتسملا قيضارالا نم اه رواج امو تارورقلا

 سل 1 د« كلا اولا عملا

 طيحملا لحاس نم برقلاب أديتف ريبكلا سلطأ ةملسلس امأ

 ىلإ يب رفلا بونجلا نم هاجتا يف ريستو « ريداغأ دنع يسلطالا

 غلبيو « ريغصلا سلطال ةيزاوم نوكت داكتو 2« يقرشلا لامشلا

 ىلا اهممق ضعب عفت رت دقو رتم فالآ ةثالث وحن اهعافت را طسوتم

 ءاهرزطتجا ليشتيترا شف اهب نع تزال ىو اتم قالا يقع ارز نيو ك1

 سلطأ نع اهلصفي يذلا سوس لهس ىلع بونجلا يف فرشتو
 مأ يداو لامنشلا يف طسروتملا كلا نشكل ( ل ما ريغصلا

 ضيركلسبا عطنا تال نعام لقتب اهني يكل سلول مبلل
 عاقبلا ضعب دجوت امك . ةديدش تارادحنا اهلوح امع اهلصفي

 ةيدوالا يف احضاو ةيديلجلا ةيرعتلا سا رهظتاو . ةيلاعلا ةيناكربلا

 رمش ةاللا تاابلررك  ةال  ايس  علا
 ليربا يف جولثلا نابوذ مسسوم يف يرجت يتلا ةيئاملا يراجملا نم

 ليا لب م يا ل 1
 . ءاتشلا
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 طيسوتملا نسلطأ ةلسلس .دجوت ,ةلبسلسلا هذهنم لامشلا.ىلاو

 00 ل ل يلا ا
 « ةيولملا رهن يداو دجوي ثيح قرشلا يف اهدودح كلذكو « ةلدات

 ةحضاو ريغ ةيبونجلا اهدودح نكلو . هزات رمم ثيح لامشلا يفو

 سلطأ نم اريثك برتقت اهدجن ديبعلا رهن ةقطنم يفف . امامت

 يذلا نايز ميلقا يف يب رغلا لامشلا يف ديقعتلا 305|5 و « ريبكلا

 را را

 الو 2« ةيضه لكش اطس وتملا سلطأ نم ربكالا ءزجلا ذخأآيو

 قرششلاو بونجلا يف الا ةملكلا ىنعمب ةيلبج لساالس دجوت

 بونجلا نم لايجلا دتمتو . ةيولملا رهنو ديبعلا رهن ةازاحمب
 نعمت ىبز ( ةككن دوال ١ افهنين- لسسصفقت:ق يب رغلا كامشلا انلا يقرشلا

 ذأ لا يلا سس ا 2 اس ا كا ع كرو
 يداو نع يفتخت ىتح لامشلا وحن ايجي ردت ةيلاممسشلاو ىطسولا

 . ةيولم

 :ةنطشماو كلا قلل نم افاع انا ”نشكأ "نواتكلا تلا نأ عمو

 انا ايدك | !4ديغإرلا»( 3 سلا بوقت اسوا نيرشلإلا "هي اطلكلا فاد

 اهنم ردحنت يتلا راهنالل مئادلا ردصملا يهف « ةيب رغملا ةكلمملا

 ؟ا دلما“ ايام لملم نقلا ةيريطلا!ايةلتل بطال الا تسلا, اهنتنانك
 . « ىلع يديس » ةريحي لثم تاريحب لكش ىلع

 ارت ةعقي رديف ادع ودور طسس ردت نيلتع )قاس اديك نم. اميشلا لاف

 قلطت :نأ نكمير ل و« هنيه لايج لش ماي .فرعت .ةعطقتملا تاعفت ىلا

 نيب اهعافت را حوارتيو اهتافلح هناماكت مِدعل ةلل.سلبسلا ةفضص اهيلع

 نس ا كو
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 : ةيلحاسلا لوهسلا

 رسحيلا ىلع ةفرشم برغملا دالب يف ةيلحادسلا لوهسلا دتمت

 طيسوتملا رحبلا لوهسسو . اضيأآ يسلطالا طيجملا ىلعو طسوتملا

 روخصلا لطت ام اريثكو . سنوث يقرش يف الا ةماع ةفصب ةقيض
 لزعني ضاوحأ ىلا يلحاسلا لهسلا عطقتف ةرشابم رحبلا هايم ىلع

 فيرلا لوهس يف لوهسلا هذه لثمتتو . رخالا ضعبلا نع اهضعب

 ةددلاو  ةلئلسو مل يل دع تلال رنا كا
 راهنالا نم نع اهيلا ردحنيو « ريجلاو ىصحلا اهيف بلغي ةريقف انه
 نأ اهضعب عاطتسا يتلاو فيرلا لابج نم عبنت يتلا ةريصقلا

 دست ةيلمرلا نايثكلا نم ةعومجم تفقوو « ايبوسر الهس نوكي
 عمجتلا ىلا هايملا رطضي امم « رخالا ضعبلا مامأ رحبلا ىلا قيرطلا

 ينب عقانم اهرهشأ يتلا عقانملا ةنوكم ةضفخنملا قطانملا يف
. 

 بعود سساطدا كسار لم تب حاط كورسا لد
 لهسو نارهو ةنيدم فلخ قيز لهس ةقطنم لثم عضاوم ضعب يف
 لا و ا ا

 يا ا
 ليويسلا ني ةعفع اف فخ نش راجت كليجا امر يامال لاس

 هدرجم رهن لامشلا يف يرجيو . دالبلا نم يقرشلا فصنلا لغشت

 . يولعلا لتلاو لتلا سلطأ نيب لاقتنا ةقطنم. هلوهس لثمت يذلا

 ءارتموليك /١١ وحن هلوط غلبيو ةنيطنسق ةقطنم نم رهنلا عبنيو

 نأ ىبع لدي امم « اهرادحنا ماظتنا مدعب سنوت يف هّوازجأ زيمتتو

 رمي ىتلا*ةيلحاذلا نحارصألاو "كاضفتتملا هبيفتلا رك قويا
 ها رك ابل يور ف اه ازا"اق زق
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 اا لل ف ةييدتلا يعارتقا وأ كرها نولتو
 م ابل لل حل تاهتللا ىف ءاديررالا قوعب دنع ىلدألا
 ضرع ىلع ارتم وليك 8١ ةفاسمل دتمت ةبصخ لوهس يهو . قالم

 اقناخ رهنلا زاتجي نأ دعبو . بيرقتلا هجو ىلع ارتم وليك ٠
 هلهس نوكيل ديدج نم عادستالا يف هيداو ادبي. بابلا ١ سرر

 ةيادب دنع هب يقتليو . سنوتو ترزني نيب دتمي يذلا ريبكلا
 "كلا اكل يشم هي دحلا ؟ننط و © هن ايلتم منقار لهنا ١" نه

 و ا ترعللا دالك الذ هلا يذلا دخولا "يتلا وها هذ رخماو

 ثلاثلا نمزلا ىلا عجري ضافخنا وهو « سنوت جيلخ يف رهنلا
 ةيرهنلا بساورلا تألم دقو . ةيلقص نع سنوت تلصفنا امنيح

 نييجاطرقلا دهع يف سنوت ةنيدم نكت ملو . جيلخلا ءازجأ ضعب
 يفو . بساورلا هذهل ةجيتن لحاسلاب تلصتا مث ةريزج ىوس

 هيش هاجتا يف يسنوتلا. رهظلا ةلسسلس زربت ةدرجم لهس بونج
 نع يلامشلا لهسلا لصفتف 1.3 6001606 بيطلا سأرلا ةريزج

 . سنوت يف يقرشلا لهسلا

 .ىلا لامشلا نم رحبلا لحادس :هاجتا حبصي سنوت يقرش يفو
 ره لجلا لابح .دادتما مدع يفو هاجتالا اذه يف تيعسلاو < بونجلا

 اهدنع فقوت سنوت جيلخ نم ق رشلا ىلا ةقراغ ةميدق ةلتك دوجو

 عجريف نيواعملا ةلخد وأ بيطلا سأر ١١ :ةدوودخ ةليفشءانمأس ءاوعلالا

 املا يبل اح وح يلا قررا لااا الضوي

 . يولعلا لتلا لابجل

 وح' هلوط غلبي 2« حيدسف لهس سنوت يف يقرشلا لهسلاو
 رات وليك 4: ورا "نين هض عاج وانتنو نإ تم وليك 7 ء
 هتطغ دقو . رحبلا حطس قوف ارتم 50٠ وحن هعافترا طسوتمو

 ل



 تائامحلاو ريتسسنملا وحن لهسلا رادحناو « ةيراقو ةيرحب تانيوكت

 . بونجلا ىلا

 يلامشلا : نيمسق ىلا يقرشلا لهسلا سباق جيلخ مسقيو

 ضرأو .ةرافجلا مساب فرعيو يبونجلاو لحادسلا مساب فرعيو
 ةعساولا تاخيسلا ضغب اهللختت ةيصخ ةيوتسم لحاسلا ميلقا

 . ريتسنملا ةخبمو نينكملا ةخبسسو يناهلا يديدس ةخبسس لثم

 «ةيقي رفا يب رغ لامش لوهس ربكأ نم ةرافجلا لهس ربتعيو

 لكش لهسلا ذخأي ايبيل يفو « ءاوسلا ىلع ايبيلو سنوت يف دتميو
 لابجو طسوتملا رحيلا لحاسس ةاعلضو نسلا سأر يف هسأر ثلثم
 رستم ىلع فلا رلثالا يي ةيلكلا لها تحايل ا ا

 نوكيو « سنوت يف يرخالا فصنلاو ايبيل يف اهفصن عقي عب رم
 . سباق ىتح نسلا سأر نم لحاسلا طخ لوح ةرئاد فصن

 نيرا دقق يللاقالا كميل: نع ةينوفللا :لؤوتلا اماما

 ىلا ةهج نم اهعاسستا فلتخيو « طيحملا هايمو ةيب رغملا اتيزملا نيب

 لصيو ةيواشلا لهس يف ارتم وليك ٠١ وحن اهضرع غلبيف « ىرخأ
 يفارتم وليك 8١ ءاهزو « عيبرلا مأ يداو يف !رتم وليك 7٠١ ىلا

 نيثالث ىلع بونجلا يف هدبع دنع هضرع ديزي الو « ةلخدلا ةقطنم

 هايم ىلع ةبضهلا فرشتو امامت لهسلا ىشالتيو . ارتموليك
 ةنيدم فلخ ديدج نم عستيف دوعي مث « ديدح سأآر دنع طيحملا
 ١6١ نيب لهسلا عابفتزا حوارتيو : ) روداغوم ) ةريوصلا

 ةدع ةبضهلا نم هيلا ردحنتو ٠ مبللا حطس قوف ارتم 7596١ و
 اهنم ليلقو هسفن لهسلا نم أدبت ىرخأ راهنأ دجوت امك راهنأ
 ..نحيلا لا للطي ةوانلا وه
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 ينسفلطالا' كطيخلا ىلع يلماسلا ويلطلا ار ب ! يما لف ام

 نع سو يداو امه نا دك تاي راما و كلا لهيس مساب

 5 ا يلا دا لدكلا ول ةارسم يداوو
 ١ . :نساف

 ردسي )© لا ا ْق ى ودول رهن مياذم (ومعتت و

 يلحادس 11 "نئتسلا ناز لمي" تسلا "زا وانهفش' تافقت دا قف 'كونلا

 ميدق ينيس ويؤاب جس دلخ يف رمتسي اك 5 م صقل «ننع

 يسسلطالا طيحملا يف برغملا راك تاينيفف يقابك سوكول بصمو

 هعفدت يتلا ةيرحبلا تار اينعل وحاول رقاع تونجلا ىلا لمتنا دق

 ؛ ةاعتالا" ادد«

 اجيلخ هدفاورو وبسس رههد هيف يرجي يذلا ضفخنملا لثميو
 ا رم اوشن اذ باعت لع ا 021 دعست ناهس اك ا انناكلت
 ةككشا|وارلا" نم" 35 تاكفتط تدكا 3:١ يوقنلا"ةكيلخلا "امنه ىفو

 وببس ضوحلو . هارجم ويس رهن اهيف قش ةييمطلاو ةيوصحلا
 2 ةنفاايعز ةرزذ دورك قي را بيصخ بتيسعت .ىويك ةيزاضتقا ةدمهأ

 5ك ِق اباكلا هيبو سل اراك اذهل زا ةةمضا نأ لق تالبص اوملا ةلوه.سو

 ..تيالاتلاو ىومصع

2 

 برتقت هدنعو « ميدقلا جحيلخلا يف ةعقب قيضآ وه ةزات رممو

 ل تكلا كا يل
 بناوجو . تارتموايك ةئالث ىلع اهء.ضرع ديزي ال ةقيض ةقش

 وسعاد هقلسردب) نموت وعلا قاما جدلا ديك ركنا
 ا نت ملح ال فعلم نه انكما ظمداف ازين نطو وشل اندغلا
 الا عر 5 اا اهيف رثكت ةيدصخ ةقطنم يهو وبس رهن
 ناسا

 ادا



 يف الا تاهجلا عيمج نم وبس ضوحب تاعفترملا طيحتو
 تاعفترملا .هذه مهو ؟:كعيشللل ق1: نهنلار ققووضتسا ةشئيلئوفلا

 لمحي ناك الو « نايرجلا ءيطب رهنلاو . رومزو « ريعزو « ةلابج
 هاهي نتيرتن# ةيلؤل الت ابثكلا ةحقلاكؤ يي كما ووملا :نياانوتك
 فلتخت يتلا عقانملا نوكت ىلا اذه ىدأ دقف هيدصم نم برقلاب

 ع وللا كحل واطول( فو < ل اييهعلل لق ةيا طخ ا وا كامل
 ١ + ةفانولا يقءاهيتعان فلما واط ايعاجشلل

 : ةيلخادلا لوهسلاو باضولا

 ناسيا نس اد اي تاك ينا ف و لا
 . ةيلخادلا لوهسلاو

 نم دتمتو ةيبرغملا اتيزملاب برغلا يف ادبتف باضهلا امآ
 نعت امنق ركاب اريحا | | نعبح قدكايا قلاع [ وجل ا كلا سلما
 ويبسس يهن ضوح ىلع لامشلا يف فرشتو « طابرلاو ةريوصلا
 « ةيرعتلا لماوع هيف ترثآ يكرأ فيصر يهو . طسوألاو ىلعألا
 نم بلاغلا يف ةيقفأ تاقبط تحت ةيدعاقلا روخصلا يفتختو

 ضعب يف حطسلا ىلع رهظت اهنكلو « ايبسن ثدحأ ةيبوسر روخص
 مأ رهن يداو يف لاحلا يه امك ةيزهنلا هي رفثلا لففي نكامألا

 نسللعا ناس نوكأ يذلا طغضلا اتيزملا تمواق دقو « عيب رلا

 ةيلامشلا اهيتفا> ىلع لسالسلا تاهاجتا ليوحت ىلع تدعاسو

 ىصقأ فسغخن اف تاكرحلا هنهب اهسفن يه ترثأت دقو « ةيبونجلاو

 لهس نوكو ثلاثلا نمزلا تابارطضال ةجيتن يبونجلا اهفرط
 هساراب ليم نسعتملا كحاب لأ ةلعاشإلا خ7 2
 ١ ةيلميلا#نابقكلا

 هلايفامسغلا :لاقلاوةفصار ضيف, نيلأب ا بامعات لما قيلاثاو ام
 اادذلا



 يف اضيأ دتمت يتلا طوطشلا ةبضه ةيبونجلا لابجلا ةعومجمو
 نيبو .اهتيب»طب:وي.و ؛ةيب رغملا ةكلمملا نم يقرشلا يلاهلشلا“ءزجلا

 تلت ةطكي ندد اعيد لع طلال فطمو لس ىلاج هدانا دلي :اهيقؤللا

 افقونكل ون اتجه اكلألا ردح نايك 230 اهاإنتم اغلبيو « ةميدقلا
 يف ايجي ردت قيضت اهنأ امك اقرش انهجتا املك ضافخنالا يف ذخأت

 هيلو ردد هاكر كلوجلا ىف ريحا لال ست تح اهاجكإألاا قمن

 لو اكل كاك ككاو نك كفل هةتيضهن لكمعت ناكتو ةيلاعلا سا روالا
 . ةيلبج ةدقعب ةهيبش حبصتو اهتافص دقفت طوطشلا ةبضه

 يتلا ةحلملا هلحضلا تاريحيلا دوجو ةب.ضهلا زيمي ام مهآ.نمو

 0 2519 يامل نق نمو 6 طصلاو كأي ايهم يخارلا قرص
 000000 اك ىف لموطبعلا تدوكت بكو اهنا ةيضفلا
 : كك ار اةيقارطا اروع قر "لقا: 'ةيياولا:نوتلا) ةلقكل ا عأب اذ ] ”:ىعلا

 اهلعجي امم اهنيوكت يف ةصاخ ةفص تاذ طوطشلا هذهو . ءاوتلالا

 طشو ديرجلا طش ىهو ةركسب ضفخنم طوطش نع فلتخت
 ادم هلئاستأ لاخآ خلاني وكعا يف اء يخأ يتلا قجلم "كاكا ةغفؤقلا

 يجول ويجلا يناثلا نمزلا يف ميدق
 هةاقانيمل كعحت يذلا 0 ىلا طيشلا 0 ط٠ وطش مهآو

 رك رم يفر فكروا عك كا وا ا
 تاك رت داو ب تالا ةنكرأا لف ضف نع هس دير ل ففني
 ىلا يهتني اي رهن, .اماظن لثمت لبق نم" تناك دقق + ىلخاد فيرصت

 0 سلطأ يف ةحتف ريعي نأ دعب طسوتملا رحبلا

 لا راو دلع | اشم تل تاوكت (ودلا كيلشلا ىذا و قي رط نع

 0 1 1 بيوسلا ىلا عش ةييفف يطل درت قلو
 د تا مابا 0 دي اوبن مج او ةنيكيواملا
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 دجوت باضهلا هذه نم بونجلا ىلاو « هصفق ةلسلسو هنايرف
 نكي ,ناو قيئاوجلار طوطيشلل ةيبادك . ىسيز ,قيمضوتلا (ا!ىطنفلا

 نود ام ىلا اهتاهج ضعب ضفخنتو « نيوكتلا ةقي رط يف اهنع فلتخت
 لقبي ىتتلا ةيمرغلا طبش ةقطنم ف ةيضايو سيلا طش 1
 ديرجلا طشب طيحتو « ةقطنملا طوطش مهأ ديرجلا طشو وه
 قوديواتلا شم" كاملا تن يرسلاو لاكمشلا ل كالا

 طش نم عرفتملا جيجف طش ربتعيو « هقابط ةلسملسم بونجلا
 ةينسرمل ا ماجاب رجا هير دو وشا لاش اور اعلا لاب مك
 نما سا ل ب و و ا دات ةلكف وحلا 22

 يقلل ىلإو'ل فشار سلال قدك ادق ا نه

 ةيب ونجلا باضهلاو ةفصرالا ضعب و ىربكلا ءارحصلا رهظت اهنم
 نطل اوتملا هاتتلا» نون انحلال ةاوقنا ءاطجستي كلعنإ

 لل لا تاع ىف هع ريش ع ف كح

 نيب ةعورس ةبضه اهمهآ قرشلاو بونجلا يف اهنم ةعومجم دتمت
 نسب بيل كلانا تتم و "+ ةرامسلا نيمار نكلا نسنللا

 . ةعرد يداو اهمهأ ةيدوأ ةدع اهقرتختو ريغصلا سلطأ

 قيدتف نياتكم نياق نيش ايده اف يلح اكل را ول
 يف تاهجلا بصخأ نم دعي وهو « ويس رهنل طدسوألا ضوحلا

 هايملا نم ةريبك ةريحب اميدق هلتحت تناك دقو . ةيب رغملا ةكلمملا

 لا تل نم ةماعلا لا نت حلا لا اه رك لا
 نسي تالت كامو“ لف لالا 1| سس كلا فب اضدم

 : نيمشع لهسلا منقي عافت رالا ةييستلا لاخلا

 حطبس قوف لتم 2٠١ وحن هعافترا طسوتمو ساف لهس ٠

00 



 لاسمنشلا :ىلا -يقرتقلا بونجلا نم :ندحنيو سانكم :لهس ©

 عافت راىلا لصي ىتح ايجي ردت له.سلا عفتري بونجلا يفو « يب رغلا
 لهسلا نيب لاقتنالا ةقطنم لثمت يتلا تاهجلا يف لىتم

 ٌْ . ةبضهلاو

 يه ةريغصلا ةيلبجلا لتكلا نم ةعومجم .ارمده وم لامشلا لاو

 اهنم زيمن نأ نكميو نيوكتلا ةثيدح يهو « ةيفير تاءاوتلا رخآ
 اهروتكأ اهمهأ يه ةريخالاو « نوفيرؤلا ور كيكلاو,نويضاتلا لاح

 ئددعلا ةزاتر نمم نماتكم ساق لهس نم قيشلا ناز  اعافجرا

 . هيلا ةراشالا تقبس

 يذلا ريبكلا ةلدات لهم.س يف كلذك ةيلخادلا لوهسلا لثمتتو

 1 ا وسال
 دل ل ا لا ل انا عبو ميسو
 يهتنيو يب رغلا بونجلا ىلا يقرشلا لام.شلا نم دتميو طسوتملا

 .ةحتف قيرط نع شكارم لهسب لصتيو عيب رلا مآ يداو دنع
 وهو نتم 2٠١ و 5٠٠ نيب لهسلا عافترا حوارتيو « ةناحرسلا

 ” سارت كلل ازءاراواوبل ١ كاراعلا :تارملا ودنا "ةلدطشبا او وف
 رد لا لأ فشلا نم ةنادتماف نسكاوملا لهس انأ

 هب طيحتو « .شتموليك ةئام وحن بوذجلا ىلا لامششلا نمو سموليك
 قرشلا يفو « ريبكلا سلطأ بونجلا يفف : يحاونلا لك نم لابجلا

 ةقطنم برغلا يفو « تاليبجلا لامشلا يفو , طسوتملا سلطأ

 00 را ا وا يو“ ةممايش
 نم هردحتللا#راهنالا١توآ دقوا“ كاودجلا" ون عافترالا يف جردتيو

 ءاايلوطقا لايت رعاه لس ةلولا نيتعلا ةيلساوب "ربك يلنألا
 الحلا



 رسهنت هدقارو توت رهنو تفسنت رهن يف لهسلا هايم فرصتتو
 مسوم يف ةليطتسم كرب ىلا لوحتت راهنأ اهلك يهو « رضخألا

 . قفاكبلا

 + ةعلتعلا ناهنالا ةيدولا ف كلانك ةيلهاانلا لزهتتلا هعرعو
 ىرجملا عقيو « نيوكتلا ةثيدح ةقطنم وهو ةيولم لهس اهمهأو

 هيلا ىدحتتو ريبكلا سلطاو كيساوتملا نسلطا نري ةيولع هل
 نه ا!ديدشا!نابحتا زهتلا : نحت و6 ريبكلا سلطأ نم هدفاور مهأ

 زيبكلا يسلط ةيفعلا :يمحع .ناسكلا هنهو . ةلاخعلا للا فالا
 . طيش وعلا نيلط] ذب وسلا كقاورلا نشا

 بونجلا ىصقأ فو تفسنت لهسو عيبرلا مأ لهس كانه مث

 ةاقبل» ىفالط تنس تامل ناو تح نو نت
 ىف نم ونعم لمس يحبو ةيتصلا نشا ةلئسلسما مما كلل نذل
 . .ىتقا, دوانح و نيولغلا لوب زكي هلع انما لهتم لاند كلا
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 ىتح « ميادق دهع ذنم يب رعلا نطولا يف اهتيمهأ ةعارزلل

 نم ام ناكم يف تفرع ام لوأ تفرع اهنأ ىلا باتكلا ضعب بهذيل

 ةلجد لوهس يف وأ © ليبلا ضوح يف نوكي دق , ةيبرعلا يضارألا

 . رخا يب رع ناكم يأ يف وأ « تارفلاو

 لضفب ةراضحلا ىلا اقايسم ناك يب رعلا نطاولا "ىنل كشوف

 يارس نما اه طصراصامه5 4 ةعالرزلا نودسم نع هلشأ قرع 5

 « ءاملا عيزوت ىلع فرشت ةمظنم ةموكح دوجو نم بلطت امو

 اذكهو . تانازخلا ءاشناو دودسلا ةماقاو 2« روسجلا ةيامحو

 قاؤسضلا_اهف رع و :زيضت# اهتفاازع يتلا .ةميدقلا تاراضحلا :تآشن

 . ةيب رعلا ةريزجلا هبدش يبونجو

 يف ازراب اناكم لتحت اذه انموي ىتح ةعارزلا لازت الو

 نم وأ « اهب نيلفتشملا مجح ةيحان نم ءاوس « يب رعلإ داصتقالا
 ةيبرع ةلود دجوت ال داكتو . يموقلا لخدلإ نم اهبيصن ةيحان
 ةفرح يأب نيلغتشملا ددع نع اهيف ةعارزلاب نيلغتشملا ددع لقي

 . تيوكلا ةلودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءانثتساب « ىرخأ

 نم / 15١ وحن يعارزلا عاطقلا يف نيلفتشملا ةبسن غلبتو
 ةلود قم توامتت ةشسسلا هذه نكلو . ةيبرعلا ةلماعلا ىوقلا ةلمج

 ةيروس وقارعلا يف لاحلا يه امك ز/ !/0 ىلا عفترت دقف « ىرخأ ىلا

 نك



 ةكلمملا يف يه امك / 0-0 وحن ىلا ضفخنت دقو « ةيبرغملا ةكلمملاو

 . نانبل يفو ةيمشاهلا ةيندرالا

 دل 7 لولا طنب ىف ييرتلا نحدلا ىف اهكمقأ ةعاررللو
 ا( اد لآ ( اطقللف - عدلا اذه دداوم مها لست لازت ال كْيع
 آب 2 ويتعلق وقنا لحللا نير
 01 كار ل هلل هير ريس قت كف
 يف كلتطلد نك لافت اكينكل و + ةعبحملا ةكلحملا و نست وت ف تندراألا

 ا ا ل ا كسلا لو رتملا كعمل ناطقألا
 05 كا اررا كيلا هس حلال كة ريشلاو هيفا ىلا

 لالا ل لإ لاو ظوتمنما مارب ديقلاب نبقتو
 نكلو « اراتكه نويلم 445 وحث غلبت يبرعلا نطولا يف ةيعارزلا
 اا نال طرا ل لي رن ةيح]رأإ ةعاسملا اهون اج
 . لالقتما تود. عنلار ل اهدكل و: ةعازرلل ةلياق ةحيسف

 اهراكتم لا يقينطا نها اراهنق .ها(لمإ وع. ةنعإ ةعباورلا يف .قكطتتو

 جاتنالا يف مكحتت يتلا ةيعيبطلا لساوعلا مهآو . يرصشب وه
 لما رعلا اما. ءالاو < ةييرعلاو © حطسلاو 2 خانملا يه يعارزلا

 لصتت اهنأ ذا « رخالا يف اهنم دحاولا لخدتيو ةدقعمف ةيررشبلا

 فو ريلطلاو 64 ةيداضصتقالا لاوحالاو 4 ةييغامتحالا عاضوألاب

 يهو 2 هيف شّويو رخالاب اهنم لك رثأتي بناوج يهو . ةيسايسلا

 يف ةيعارزلا لاوحألاف « رصع ىلا رصع نم ريغتت هسفن تقولا يف
 دعب اهنع فلتخت ١96217 ةنس لريق الثم ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا

 ةلودلا لخدتو « يعارزلا حالصالا نيناوق رودصو ةروثلا مايق

 نك حاولا ءااشسمال | هلم ؟ينلا "ةلعل اي هنلعارازلا ”نوتسن "قف

 ةيعيبطلا لماوعلا سكعب ةيرشبلا لماوعلا ناف اذهلو . هجوملا.
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 أم يميلقالا راطالا يف اهتسسارد نم دب الو « ميمعتلا اهعم ليحتسي

 امو « يب رعلا بارتلا ىلع دعب مقت مل ةدحوملا ةيب رعلا ةلودلا تماد

 يتلا ةصاخلا هتالكشم هل لازت ال ةيب رعلا راطقالا نم رطق لك ماد

 / ةكمتلوالا هكؤزرج اراذعا قءاكلاعي
 ككاوعلا نم اتلوانت نا فيفي اس لوصف يف انل قبس دقو

 . ءاملاوأةب نكلا اًمهاوا د رحألا
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 يعيبطلا اهبيك رت : امه نيتيحان نم ةماع ةفدصب ةب رتلا سردت
 . يوايميكلا اهبيكرت مث يكيناكيملا وا

 عاونأ نايبل ةبرتلا ليلحت ساسأ ىلع ىلوألا ةساردلا موقتو

 نتاع رل « يجراخلا اهرهظم ةيحان نم اهبيك رت يف ةلخادلا نداعملا

 ياليل ادع ال لقا ايل هد وكما تايتروتلاو بح ينحل
 الا شي لاي هاملاوزورتغاوولا ف: ةيمج] قع كلينل ال يقيرهتلا| تولد
 لك معا ص ةك بش اهتز ةطن جر نكت ضينلا ةضقسر فكل وتكو
 نعل نع تايكرشلا نه نييصعفا نارا نكت هزعزع نا غانم انامل
 اهيينررق ريتا وك ضت, قزنمزل, اكبم امديداو دق ةيزحلا تاني يفي

 لقأ ةبرتلا حبصتو « ةليلق يرلا هايم نم ةدافالاو « ةريسسع
 . جاتنالل ةيحالص

 تايئزجلل يجراخلا رهظملاب ىنعت الف ىرخالا ةيبسا] رتل! امل :

 غليمو « ةيئايميكلا اهصئاصخو تايئزجلا هذه تانوكمب اهتيانع

 مويسلكلاو توزآألات اهيف تابنالل ةمزاللا رصانعلا رفاوت

 . نماتوبلاو روقسفلاو

 تايماردلا ناف يعارزلا مدقتلل ةيمهأ نم ةيرتللا ام عمو

 ترهتشا يتلا قطانملا يف ىتح ةيفاك ريغ لازت ال امي ةصاخلا

 ؟ هرأ/



 از لرب راسك داع انهع ا دنع ضاررلا اهيا

 . ةيلحملا تاليصفتلا يف لخدن نأ نود

 ١ ةيوارحصلا ةبرتلا :

 0 شل ا ارد نط رلا ىقراسحا "ع انالا لكك هو
 ةاتكلا ىلا يمتنت يتلا تاهجلا بلاغلا يف يه 2 ةفح ننس: نمر هلا

 اك دارنا قب فلان سحتتاو * ةمكدقلا هدا علل
 فاك ![تدقفلو ٠ تايدلال ةيدورفلا ةديثادغلا ىضاتعلا' نم يه و

 . ابيرقت ةمودعم ةبرتلا هذهل ةيعارزلا ةيمهألا

 : ةيضيقلا ةبرتلا
 ةقححانلاةنكغم يب رعلا نطولا ف ةتياوتلا مكاو مهأ يه و

 ناووكتل اهكفصسجآو ناهن لا ايتام ةلوقنم ةب ىت يهو : ةيداصتقالا

 قارعلايفو « هاتلدو لينلا .يداو يف لثمتتو « ةيضيفلا اهلوهس اهب

 ةيدوأيفو ٠ ةيبوسرلا امهلوهس تارفلاو ةلجد نوك ثيح لفسألا
 رطاستكلا ضعبل ةيرتلا هذه .صقتفت دقو . يبرعلا برغملا راهنأ

 يف'و“ « ةيجاتنا ةيب علا تايرتلا عاونأ م أ ده عم لظت نك

 : مح وتخانكنلا ةياكعسح#

 يبرعلا برغملا لود يف طسوتملا رحبلا لجاس ىلع رشتنتو

 اهتي رتب لحاسلا ىلا ةيناودنجلا ةبضهلا ةفاح فحزت مث « ثالثلا

 لع” دنيا ةكبارتلا < ةنهل الاكم كوتا الق“ ةيوتطحلاو ةيلمولا

١ 



 يف ريصخألا ليجلا تاهج يف.الا طسوتملا رحبلل ىبونجلا لحاسلا

 : خا ءانل لليل 2 6 طك للا 1|( :5ي+ 42
 يت 0 رمل 0 أه 5 قوس - ىم رز وؤهضل ف 5 وعن . -٠ لن

 5 1[ | 3 0 7 35 3 هيا | ١
 ةرمص نحب 9و اه ريح :١ دكحب 2يننع ةدر ند .ئض و 0 ةيروبس و نلاببل و (راطنسلف

 ١ لالتلا 89 ومدن رع 0 3 اخب 9 فرحلل ةيرط نعم

 : ءارمسلا ةيرتلا هكا

 وبا تاهج يفو « ةيبرغملا ةكلمملا نم فيرلا دالب يف رشتنتو

 ىمست الو سرتلا ةيرت مساب ايلحم فرعتو تفسنتو قارقرلا
 لتلا/ةيرت مساب هلانه كزعت لب نسنوت وآنكازجلا» قامسالا اذهب

 ميلاقالا- للع: ربصتقي داكي اهعيزوت "نارويماألا !ذه نم: نهاظو

 ىطسولا اهضاو>أآ يف راهنألا ةيدوآ لمشي امك ةضفخنملا ةيلهسلا

 ركود يتلا ةقطنملا وهف روهشم لتلا ميلقا بصخو . ىلقسلاو

 ةكيلاصلج, ةتب ند .لتلا ,ةب زتو . ناكبسلا .فثاكتيو :حاتنالا, اهيف

 نكمي يذلا ساتوبلا ريضتغ ىلا رقتفت و « فافجلا لصف يف ققشتت

 . ديمستلاب هضيوعت

 : ءارمحلا ةيرتلا - ب

 دبيعي دح ىلا هبشتو « ماشلا دالي يف ةصاخ ةفصب لثمتتو

 ةطريحملا راطقألا يف ةفورعملا 16112 1058 ءارمحلا يضارألا

 يب دك ا كرولا ترها اه د ا لإ سلال
 يهو . « ءارمحلا ةقرب » تيمسف اهمسا ةقربل تطعآ يتلا يهو

 ةيريجلا رصانعلا اهيف شكت « ةدشه ةفيفخ ةيلمر ةبرت ةداع

 "م



 فيق سسيعي ذا « اهتب وطرب اريثك ظفتحت ال اهنآ ريغ ةيروفسفلاو

 0 ركع ارجل هياكاملو 1 يونابقل رافال اظن ؟دأملا
 فسم ةقيلاخأ اة ثمر صف وديع لا تالاإلا الل قسرا ايلا رن
 : موركلا

 : ءارمسسلا ةيئانتسكلا ةيرتلا ع

 ةكلمملا يف سلطألا لابج نم ةضفخنملا حوفسلا ىلع رهظتو .

 موا عل ىاحل يل[ ةياعلللا" فعلت ناد ىياتج اونا ' "هيب وعملا
 تسكت فات نازك 'كلاوكابل ار آلجا زله نام يلخ ادننلا .قاطنلا ' لضمعف
 ةبرت يهو . قارعلاو ةيروس يلامش يف ةيوا رحصلا قطانملاب

 « اًعرلا اًذام اهل دوفوت ءاذا عادلا جاتتالل حابقت, اهتكلزؤا ةقيقد

 . 0« يتلا جلا سيتسا ةبرت » مساب انايحأ فرعتو

 : هن واورحبعلا: نيكسألا ةنيرح دع

 ان رف ق1 ءاهتاع قالا قل االعألا (عربلا سا ةقكا كلطفق#ال أ يفت
 ىلع سبجلا اهيف دجو امبرو . اهيف ريجلا رصنع نع ةدايز ببسب

 « .تاخبتسلا اهيف نهظت ام. اريثكؤ + هنم ليلق قمع ىلع وأ حطسلا

 امك . سنوت يفو رئازجلا يف طوطشلا ةقطنم ةبرتلا هذه يطغتو
 . ندرالا يب رغ لامشو نيطسلف طسوو ةيروس يبونج يف دجوت

 : تيرتاللا ةبرت - 5
 ف ةقيفاطور تاعك اك يطغتو 21 لالا هك سل

 ديساكأ دوجو ىلا اهترمح عجرتو . نإدوسسلا ةيروهمج يب ونج
 ىرخالا رصانعلا ةياذا ىلا ريزغلا رطملا يدوي ذا ء اهيف ديدحلا

 لصاوتملا فرجلا يدويو . اهيلع ديدحلا ةبلغ ىلا يدؤي امم اهيف
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 “  ةيزادملا شئاشخلا ةيرت :

 يف رشتنتو . ةروهشملا مزون رشتلا ةبرت هبسشت ةبرت يهو
 يهو . نادوسلا ةيروهمج طساوو بونج يف ةينفلا انافسلا قاطن

 بكسي ةللحتلا ةيرريضملا داما يراك لع ا رسل سم
 قارسلا ءامرانلهلا فات نى ![تاقنسلا ةقطتمل ةيجاتللا كف ورظلا

 دلك اس راملا نطولا' ىف نطيل ا ةعاازو "قام انما مطأ نم

 ا
 رشتنتو « نادوسلا ىلع اهدوجو رصتقي « ةيلحم ةبرت يهو

 ءانايحأ عافترالا ةليلق ةيلمر لالت لكش ىلع رهظتو « ةيوارحصلا

 نلح.ةؤنك ادادعا ىعيبطلا ايد ابنف يدغت نأ ةيارحلا هاله هر مم

 لوتمهيفلا»ع ورق .ءالبا اهلا لقارؤتيان امنع رفا“ ليحلاو ناكلا ليلا

 . ينادوسلا لوفلاو

 : ةيناكربلا ةيرتلا_ 8

 نككما ووءاطإ اهلا رفا وتااذا يعارزلا جاتنالل حطصت «< اهرصانعي

51١ 







 ةيارلعا نع: نوكتي + نأ "اكان كز] فول مادو اذن قوتي

 عرفتي امو راهنألا يف ةلثمم ةيحطسلا هايملا قيرط نع وأ . رطملا

 نم هيلع لصحي يفوجلا ءاملا قيرط نع وأ « لوادجو عرت نم اهنع
 . ناسنالا اهرفحي يتلا رابآلا وأ نويعلاو عيبانيلا

 نم ىنثتسي الو ةفاجلا قطانملا نم هتلمج يف يب رءلا نطولاو

 داليا و ]ل8 2 3” مارح از كور لدا كد
 يف يوتش رطم وهو . ةيبرغملا ةكلمملاو رئازجلا لحاوسو ماشلا

 دهب يا و ايسكو ور هى سا
 . ةيبرعلا ةريزجلا نم يبرغلا يبونجلا فرطلاو « نادوسلا

 اريثكو « طقاستلا لصف نم ةدودعم مايأ يف رطملا طقسيو

 نكلو « ةعرسب يهتنت مث ةفينع تاخز لكش ىلع هطوقس نوكي ام
 يتلا ةئيسلا راثآلا نم للقي امم ةرارحلا ةجردل يبسنلا لادتعالا

 . ىطملا مظن نم ماظنلا اذه لثم ىلع بت رتت

 انآ نطل ”تباثلا لذملا" تتاذ 'ةْيَنارَعلا ؟تاهجلا ئه“ ليلقو

 فلتخيو « ماع ىلا ماع نم هرطم بذبذتيف يب رعلا نطولا رئاس
 رضت رومأ يهو 2 ىرخأ ىلا ةنس نم انيب افالتخا هطوقس دعوم

 ةيباقلا 10 ناوهمحلا]/ح ادنؤلا قي رشل : ةعارطلا - ييارشلا علجتالاب

 ١ك"



 تاونم ريشع لالخ حمقلا نم ةيمشاهلا ةيندرالا ةكلمملا وأ ةيروسلا

 هديل هدا لس كارلا تافيربلاو طم ةيقادحم

 « هتلق مغر رطملا ىلع يب رعلا نطولا يف ةعارزلا مظعم دمتعتو

 دكدشمي ففف 6 تايددت نم هي فتم اام ةلكشملا ةدح نِم ةقعاضنو

 قود 6 ءرزلا فلتيف تانتيحآلا "ضعي -ق فدو امم قكأ انيرغ

 0 انك كاك ىلو كتب رع نى لطعفلاب د كهرفا ليو سكت
 . نيج ناي يسلم يناس ريا تاليلا ]ند نقلك عز و نتلنس

 لكش ىلع رجفتي ثيح تاحاولا ىلع رصتقيف يفوجلا ءاملا امأ

 اهقانعأ قلك يتلا رابآلا نم هيلع للصتي وأ عيب اني 91 :كاونع

 تن اكاطسم قاومت تاح ول: نق هتشساالو" "الا" نه' بوسنم ف التخاب

 يف ءاسحالا ةقطنم اهعتم أ لغلي ةعنجيرعلا يضارالا نم ةدودحم

 اا ا ا يل درسا ةيبرعلاب كلما قرح
 يفإ ةيب غلا عءارحسصلا , تاجاوو. رشانزحجلا يبونج .تاحاوو
 :ةدحتملا ةين نعلا ةبزوهسلا

 كاان نطت اكاد انستا يف اظوحلم ارود ةيراجلا هايملا بعلتو

 ةلودلا يهف ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا اهتمدقم يف نئتايو ةيب ىعلا

 نر ةيداحلل وابملا| لع ومات ايامتعا قيعمت تلا ةديحجلا ةيجرعلا
 ضوي ال دودحم ردقب الا ىرخالا رداصملا ىلع دمتعت الو ءةعارزلا

 .تاهجلا ضعب يف ىلحملا هرثأ كش الب هل نكي ناو ماعلا عضولا يف

 هعا وبلا نين ةضصرتع قانملا ق ةعوررملا ,قعالا غعاووتتو
 «حيسلا» ةعارزو «ميدلا» ةعارر نيب وأ ةعووملا ةعارزلاو ةي رطملا

 قا رعلا لهأ لوييفاتك

 ففصت انكم. اجلسملا :١ لمع نادؤ ىلا هر رنتي دامحما*:لك' كاكاو
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 عاستت نأ ىلا.تدأ دالبلا اهتّدهِش يتلا يرلا تاعورشم نكلو نرقلا

 رو ا لل ري ويرحم ةيزيىل ا: تفابلملا

 يعارزلا داصتقالا ف هب نفت هل اك يرلا ةعاأبف لتحتو

 ةي روهنجلاو ةينانتللا ةيروهمجلاو ةلتحملا نيطسلف نم 7-5 ف

 9 ةي زاوشلا ةّيب نعلا

 د رجلا هايل لغب عع يتلا ةحاسملا ناف هلك اذه عم نكلو
 كيم - وول رار هك نس 0 4 0 كن

 . ةعورزملا 100 ا نم

 هيضارأ نم .بكالا ءزجلا يف يب رعلا نطولا ةلكشم ناف اذهلو

 هايم نيزخت ىلا ةسام ةجاحلاف . ءاملا دزاوم  لغ ةرطي.سلا ىه

 ' ةييه انبرتايدكيو :ماظتناب اهتق ةطععتم علا .تاؤعلا ف ناطمآلا
 تاهجلايف ةحلم ةرورضض اهطبضنسحو راهنالا هايم ني زختو يرلاو
 . . بسانملا دحلا نع رطملا اهيف لقي ىتلا

 ةيب رعلا راطقالا قيسأ يه ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا تناكو

 ديعي دهع ذنم تنطف دقو . ثيدحلا رصعلا يف يرلا نوئشب ةيانع

 نمتسا اماظن كلذل تعبتاف اهدضادا كبل الكل هع .| دختتم | ىلا

 «ضايحلا ير ماظن وهو رشع عساتلا نرقلا:ىتح خيراتلا ٌرجَف ذنم

 يداولا يبضا رأ يطغيل ناضيفلا لصف 2 رهنلا ءام كرتي ةيذو

 قني و6-2 ضاورح) ىلا ةيلاعإ ةلبارت روشجت--تمشق يتلا اتلدلاو

 يف ءالا ٌبوسنم ضفخنا ام اذاف ء اموي 568 ةدم نضرالا يف ءاملا

 تيور دق ضرالا نوكت نأ دعب ضايحلا هايم هيلا تف رص « لينلا
 رهنلا هللمخ يذلا نيرغلا نوكي نأ دغيو « ليوط أمظل ادادعتسا
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 ٠ قباشلا املأ قمت دعف
 ىف ريغتي أدب نينسلا فالآل رمتسا يذلا ماظنلا اذه نكلو

 لفتف « ماعلا رادم ىلع هايملا ريفوت فدهب 2« يضاملا نرقلا لئاوأ

 تالغلل هايملا رفوتتو « ةنسسلا يف دحاو لوصحم نم شكأ ضرألا
 نطقلا اهمهأ نمو فافجلا لصف يف ءاملل جاتحت ىتلا ةيفيصلا

 يف قومرم لبقتسمب رشبي حبصآو هتعارز يف عسوت دق ناك يذلا

 . يرصملا يداصتقالا نايكلا ءانب

 ةركملا تلت . ييدتسلا ولا ىف ركشلا كيب رق ادع تاكو
 هايم لوخدب حمسي اقيمعت عرتلا قيمعتب سمألا لوأ يف
 تاققنلا هلم اي انتاك دقي رظلا هذه بأ رغ ءايبلا ةليفلا تي
 ' ليخلا ىملع نم اهي ببمارعي امل رركسلا عدلا ريت هاطسا
 ىلا ع متلاب ظبهت ال ىرخأ ةقيرط اهب تلدبتسا دقف مث نمو
 كلذ نوكيو © عرتلا ىوتسم ىلا ءاملا عفرت امناو ءاملا بوسنم

 ةجاح نود عرتلا يذغيف اهمامأ ءاملا عفرت ةزجاح رطانق ةماقاب

 : اهنم ضارغأ ةدع يدوت .صانقلا هذه لثمو . اهقيمعت ىلا

 لكلا ةخاقؤنهركأو !عرشملا-ةينفمل اهنإب] طايلا عهدا
 نباح يضفي طعن!( فاقحبلا د) يب رادعلا منوم ف ةصاخمإ

 < نهتلا ف

 بوسنم نم ىلعأ بوسنم ىلع يرجت عرت رفح ريسيت هي
 1 عل

 1 ياو تملانابتعردلاب قرصي . القت ءاملا عيدرت قائكتلا انو
 لك يف لينلا ىلع ماقي لمع لوأ يه ةدريخلا رطانقلا تناكو

 : ينال جلع اهلل ايدل يوقد فدو او فويهسمو سوت
 عرىت ثالث رفح اهئاشناي طبتراو انلنلا ةبقن بعع تيكا سقو
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 اطول ازملا ب انيعلابلا يئانغ ىبضا ناياض ول ةوحنلا حامد ىف قربك

 يرىل يقيفوتلا حايرلاو ء اتلدلا طسو يضارأ يرل يفونملا

 ةييانقلا نا ضيف. ظايمو عرف نب ,قورقلا قل ةعقاؤلا ينيحادالا
 بويع ضعب اهيف ترهظ دقف ١81١ ةنس يف اهدييشت مت دق

 يلكلا لامعتسالل ةحلا.ص حبصت ملف اماع نيثالث' اهجالع ىعدتسا

 "00 ريل ل ل دررتط نويت اصلا ديك ل دس قل
 يف عمسوتلا نكلو . .يعيبطلا بوشنملا قوق راتمأ ةعب نأ ىلا اهمامأ

 ادن“ لايق ةرازتلا عقم الا ءالعجا ىو“ .:3ةيضيطملا“ةقاونألا
 ذخأ دقو ةديدج ىرخأ .رطانق ءاشنا وأ رطانقلا ميعدت متح

 لادسلا قا 1512 ةلس قى انلدلا رطاتق اقناع و يناثلا عادلاب
 + لن يل ك5 تعا ك1 ورك لم شل نم ديل

 كافر رقما ! ردك اهل كنق وأ لح اقعلا ءانملا فات نو
 5 اةلدم(ق ةيلصامتمالا: ةلغرت تّكيقت افا ةيآقلا لح لا فقده
 يورتو هب تفلسملا ؟هاكللا (كمم اهتكن اان فق وسلا ق انف ؟ةقطتم+ دكتل

 هيسشت يهو . ةحالملل الهس اقيرطظ رفوتو اهب رمت يتلا يضارالا
 هايملا لمحتل 18١١ ةنلس يف اهرفح مت ىتلا ةيدومحلا ةعرت كلذ يف

 ..ةدنوتكيم الا "ةنيرينق ىلا, نيش هرنعاررف نف

 ماع يف تئشنأ ىتلا ةيميهاربالا ةعرت يه ىرخأ ةعرت ةمثو

 نم جرختو « يب رعلا قط ىلا لك ِق خولات لوطأ يهو 5051

 ةفض نم ةبيرقلا ةعفت رملا يضارالا يف رييستو طويبسأ دنع لينلا

 يفإ يتلا :نضرالا يذفت تن اكل يداوقم للاوك ىلا ا ةف اتم نهنلا

 ::صانخلا رائف ورق اك رفح هل, تلظف هبارغلا يضارا اهل  كيايقزمت

 ءعناوقم..ئ لا ةعفمكم اىنالا عوج كاش ادنل !لوالا نفاوحلا ناك و

 اتتلادي لت قو م لكلطعاطشا ويدخلا اهكلمي ناتتك يتلا بصقلا
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 ىتح اهذخأم دنع ةنزاوم .طانق نودب لينلا نم جرخت ةيميهاربالا

 ىف! [طويشا نطانق ةتسلا كلتا ق تيشنا انننع-33 7 ةنشم

 لينلا نم جرخي ناك نأ دعبف فسوي رحب اهب طبت را 181/5 ةندم

 لمي مث طوريد دنع ةيميهاربالا نم جرخي حبصأ ةرشايم
 ةحتف دنع يداولا كرتي مث فيوس ىنبؤ اينملاو طويسآ تاظفاحمب

 . مويفلا ضفخنم ىلا ابرغ هجتيو نوهاللا

 جك اكن لو .قفكم الإ ليتيتلا فا ينرجتعزقلا !هايملا نأ" مينا
 ةلكش و نع تحتبلا لآ ,قكفتلا .ةجعماف :!هكادلأ ىولات ىلا ملوحتلا

 قف اهني دانكتني ا زعبل يق. ميتا ا يلا طهايلا نع: هرج نيارعأل
 تناكو . ديدجلا يرلا ماظن ىلا لوحتلاو ةعورزملا ةعقرلا عيسوت

 ءارحصلاب ضفخنم يف ناضيفلا ءام نم ءزج نزخي نآ ىلوالا ةركفلا

 1 ا تاع“ اق كوورلالا ةباثثلا دنع هنم دانيل بيرق
 نازخك هسفن رهنلا ىرجم مادختسا يف ريكفتلا ىلع عجش اهتيوقت

 م لا ل 1 ير ف ةقامأ ىلا حب تلم ةناقان

 ءانشنا لع اريخأ يآرلا رقتسا مث « نكامأ ةدع تحرتقاو

 ناكو/7-15 ةتبم ىف دنسلا اتم مجازا "ناؤسبأ ةقطتم» يق دنا
 نرخلا ةلنم تناك كلشاو راكمإ 3 01 هيفا ني رختلا بتؤويستم

 تبث ىتح ةليلق تاونس ضمت ملو « بعكم رتم رايلم ١ر*6
 نا روت طالبلا تاجاتخاب .قتكح الا ءالا نك ةينكلا ذه نأ
 د 1 ل ا و و

 ١١ ازال ولا ابار تل مقاز نكم او 170550 يق ةكيلفت
 وعل اسس رج هوا ناةرغلا كم تحسم كلذبو-ا رثم

 ىرخالا تاعورشملا نم ريثكب هذه نيزختلا لامعأ تطبتداو
 سطانق تكئشنا 11١17 ةنس يفف . رطانق ةماقاو عت قش نم

 نك





 ا ا ولا مع دفاع لاس طور

 عطق دق نوكي نأ دعب طايمذ عرف ىلع يتفز رطانق تئشنا ةنسلا

 0| ةكادعت ىف لطاخبقلا هدفت ت ناق1و- © نحبلا ىلإ هقيدرط عمصت

 . يقيفوتلا حايرلاو نيبش

 ا بيكي خنت انفع قاطانترا ع فنار 1308 فو
 ةنثما ف يدامح عجن نط انف. تنزف نارنك] نارك يلامش |رتموليك

 ىاضاأ رأ نديرادغتسا و تاحابشم ليوحت ىلع اعم اننعاس كف وأ“ ١5

 + 1 مالا يلا ار ل ىلا قدا للا كابلات

 1 ِق يعارزأا عمم وتلا .نأ نيلح لك“ ع ف مغرلابو

 تاعبإو يشم نمردب الور ء املا. نكي رح ةتايمك ىلإ ةحاحلا فانا رج ال

 يف نازخ ةماقا ىلا ةرملا هذه يف ريكفتلا هجتاو . نيزختلل ةديدج

 نع دعبي 0-0500 ىلع ناكم وهؤ ايلوألا لبج دنع نادوسلا

 نم عوريشم قلي ملو . ارتموليك 45 وحنب ابونج موطرخلا
 ايلوألا لبج عورشم يقل ام لثم لينلا ىلع تميقأ يتلا تاعورشملا

 عم هتقالعو كاذ نآ نادوسلل يسايسلا عيضولا ببسب دقن نم

 20و دعني ن1 هلا نر لقا محلا فيتا وتلا وتعتي عار ةسشملا|ن/ ل19: ع ريض

 قي اهنا ني زحتلا“ىادستم» ىلإ« لمص»و9 1751 1 قنا يف ةرم لوأل

 نال ارزا ويس روك كلاود. داك قواك ايد ون
 رهنلا يلاعأ نيب. ةنزاوم ضوحك لمعيو . ملاعلا يف تانازخلا لوطأ

 1 ةطيطللا فلام الجل ةيطاذ ول كطانكتملا "كلل اطيل وهسألا

 . ىرخأأ ةيحان نم ةيب ويثالا

 .طذض مامأ ءاملا دراوه ةدايز نم دب ال نا هلك اذه دعب نيبتو

 ةهعقرلا ىلا فاضت نأ نكمي ىتح ةيعيبطلا دراوملا ىلع ناكسلا

 هاوفألا فالآ يفكي ْك ماعطلا نم حتنت قرح تاحاشتم ةعاز نما
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 نأ ىلع يأ رلا رقتساو . راهن لك علطم يف رصم يف رونلا ىرت يتلا
 دييشلا دهر دويل )15١ لتحت كيم[ بتلا اقل

 وه لب ناوسأ نازخك ايونس هيف نيزختلا سيلو 2« يلاعلا
 نيزختلاب » نيزختلا نم عونلا اذه فرعيو « ىدملا ليوط نيزخت
 راتمالا نم ارايلم ١75 وحن يلاعلا دسلا نازخ ةعسو . « ينرقلا“

 .ناوسأ نازخ ةعسب نراقت امدنع اهمخضأ ام ةعسس يهو « ةبعكملا

 نم نادف ينويلم وحن عارزتسا يف يلاعلا ديسلا هايم نم داقيسو

 او يلا مف نواومم ا جعاطملا اةليزع راو قولا 1
 يف مدختست ةعاس تازوليك تازايلما ا وفن :نككقت فاطر

 . تاعورشملا نم اهريغو عينصتلا تاعو رشم

 يرلا لثمي ىتلا ةيبرعلا لودلا نم نادوسلا ةيروهمج و

 هدمت وا نيش يل اهدا عتق لكس كلل ل ةفيا سر ةنل د انما
 ةيريدملا يف يضوحلا يرلا لمشتف . نادوسلا يف يرلا قرط

 خرلاو طوي راو نت لاا ف يعل شيلا لل
 ليلا ىلع !بلطلاب يراد نجلا يضل يل تلا
 هذه بناجيو . موطرخلا يلامش يسيئرلا رهنلا لعو ضيبألا

 + فودايشلا و, ةيقاتسإلاك, ةقيدملا ىرلا لئاسو مدختمست قرطلا

 7 ماعلا ينادوسلا داضتقالا ةيبسلاب ةليلف ةيدايصتقالا انييدعا

 ميشا ف ىلحلا داضتضالا 210700 [كانكا نكي تل
 هيد

 ثيح لامشلا يف ةعارزلا سسأ نم ساسآ يضوحلا يرلاو

 هريظن نع ءيش يف فلتخي ال وهو « مدعنت داكت ىتح نالعم الا: لقت

 نادوسلا لخد هنأ يف كلش نم سيلو « ةدحتملا ةيب رعلا ةيروميجلا يف

 يف بويج ىوس انه يضوحلا يرلا قطانم تسيلو « اهقي رط نع

 "؟؟



 اعيمج اهتحاسم غلبتو موطرخلا لامش يف لينلاب ةفاحلا ىراحصلا
 . دحاو ماع يف اهلك ىورت املق اهنكلو راتكه فلآ ١ وحن

 لا 3 ىف ىكوط, تادز السك راتلا_  ييضيشلا ىلإ لتكيو
 ءام اهيف كرتي يرلا قرط نم ةلهس ةقيرط يهو دالبلا يقرش
 ”اي ةيطتسترا ميطتيس ام ن1 نيواتلدلا صان يطحبل انابيلا
 تمسقو ام دح ىلا السك اتلد يوري يذلا شاقلا هايم تطبيض دقو

 ريغ طبضلا اذه نكلو . ءاملا لمحت يقاسم اهيذفغت ضاوحأ ىلا

 بّلق رهن وهف ةكرب روخ اهيلا يهتني يتلا ركوط اتلد يف رسيتم

 ىلا ماع نمو ىرخأ ىلا ةهج نم هتاباسرو ههايم عيزوت فلتخي
0 

 دقو 2 نادوسلا يف يرلا لئاسو مهآ وه ةحارلاب ىرلاو

 مع و و د نر اتقبل كلا ىلا لايعأ نها هي لميعرا
 يذفغيلو « ءاملا نزغيل قرزالا لينلا ىلع ميقأ يذلا راثنس دس

 يناذوتسلا داصتقالل ضيانلا ٍتلقلا ةريزجلا ضرأ يورت ةغرت

 011 نيا عاملا "قو دي دقوا ريماعلا ةعقولا ىف
 ىلإ دانت اكسب هلق "قمملا "كاطع لوألا/ ةيماعلاثرحلا ابق نكلآو
 كاك دل 015072 يل قا ةكنر دو ىذا نسا كيو ١ 1511 ةيش
 اهنم ريبك ءزج عيدضي بعكم رتم نويلم 8٠١ نازخلا ةعس

 "ناك قوق رتمولتك :”١ ةقاسملا نارخلا! هايم لضصتو, ءنيختبتلاب

 .اعم نازخلا رودبو « عيزوتلاو ةنزاوملا رطانق رودب دسلا موقيو

 ثالث ىلا اهميدسقت نكمي عررتلا نم ددع دسلاب طبتريو .
 : تاغومجلل

 تي ولبكا 227 .ايلارظاو هع ذ ردو ةيدف لا ةقاعلا ٠

 ٠ ارتم وليك 7949 اهلاوطأو ىربكلا عيزوتلا عرت يه
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 //62١ ىلا اهلاوطأ تلصو دقو ىرغصلا عيزوتلا عرت ي

 . !رتموليك

 يه ةيهع ةيساينل هلاك ر احم ناو تاس نامت انا ك3
 ذخألا نم ريثك دعبو . نادوسلاو رصم نيب لينلا هايم عيزوت ةلآسم

 هذه تيقب دقو 08 ويام ال ة.ةافتا مدضو للا را ىهتنا درلاو

 نادوسلا وا يصفق نييوالطتلاه هايف نوي ميظنتل انيع انمر) ةيقافتالا]

 ىوتسمعف رل لمعت تأدبو رصمتررح:5نأ اهيفث دحا!ماعنيث الث ةبارق

 ةيعيبطلا اهدراوم مهآ لينلا ىلا تهجتا مث نمو « اهبعش ةشيعم
 تركف نإ ناك و هه ايمي ع امنبالا*ةداي زل الماك اظح ع ةطيبص ديصقت

 ىلع لدصح دق نادوسلا ناكو . ناوسأ يف يلاعلا دبسلا ءانب يف

 ضوح يف عاضوالا تفلتخا كلذيو « صوقنم ريغ الماك هلالقتسا

 ايلعلا ةملكلا بحاص وه يناطيربلا رامعتسالا دعي ملف . لينلا

 لك صرحت « نيتبيرع نيتلود نيب امسسقم هيداو حبصأ لب « هيف

 تكردأو . ةبئابك يأ نم ولخي وج يف ىرخالا حلادصم ىلع امهنم

 يدا قيتلم اهلا باملا نكر رخل للعلا ةايننلع كاز  تاع ركنا
 :ةامنهنيب قلم اكلات قامت اتاك زلط

 هالي م هذاك كذا كيطنأ رقاقة دم ا
 نما كب "ل "ناك ' : ةثلفاك ؟اميطنت ”اهملظنت هل ؟ اهنكل و « دكا ىلإ ليخلا

 نيدلبلا بلاطم نم.ضي امب رهنلا هايم طيضل ديدج قافتا عضو

 تعقو نيقيقشلا نيدلبلا نيب لماك قافتابو . ةليقتسملاو ةرضاحلا
 ١9659 ربمفون '" يف ةيناثلا لينلا هايم ةيقافتا

 قيرط يف نيفرطلا نم لك ريسي نأ ىلا ةيقافتالا عيقوت ضدآو

 مدع وأ دقع نود هيضضارأ يف يعارزلا عسسوتلا تاعو رعت ذيفنت
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 امهو ةربطع رهن ىلع رخآلاو قرزالا لينلا ىلع امهدحأ نيعورشم

 دعب ىلع قرزالا لمحل ىلع ميقأ دقق صريصورلا ديسامأ

 ىهتنا دقو « اردتم 58٠ ىوتسم ىلع نزجحلا اهيف متيو ىلوألا

 رجلا ناونما كرويف اطعم اى اقسم راس هلدش .ح اهيكأ نشا

 020 2422 رسم لع هيف دخلا نوكشتم دخلا انآ
 هذان زر اهيلع تن زتيش و2 قياكشلا توبسنملا نع ناتمأ 5 تشع دان زن

 . تعكف ندم فيقن و تان ايلم هعيش لا" لاو رخملا

 ا لرصلا فرت لع نع صد لوو دي ع اسمو
 لقانملا يعورشم يضارأ ىلا فاضت ةديدج نادف فلآ ٠٠١" نم

 ديزي امب تابملطلاب يرلا يف عيسوتلاب حمسيس امك . ةريزجلاو
 ,, تادف نويلمي يثلت لغ

 ةربطع رهن ىلع ةيرقلا مشح دس ةماقا نم ي.ساسالا فدهلاو

 يلاهأ نيطوتل ةبرقلا مشخ تاهج يف رهنلا لوح ةقطنم ير وه

 نيذلاو مهيضارأ يلاعلا دسلا هايم تقرغأ نيذنلا افلح ةقطنم

 نام مال علاجا محلا وقت الزر بار روعة وعلل عيل تكفد
 ةحجيتن مهب تقحل يتلا كا ريخالاو نع الماق)و انضي وفقت .تاهيتجلا

 لادم ارا يشم لعن ىلاعلا دينا يقيني نعتلا

 . توا 1 باول عطس هيل وذ حلا ةانقدسل ؟ليصمو
 نويلم فصن وحن يوريو بعكم ندم ةدانلم ١ ن2 نيارنخلا ةفنفدو

 دوو



 ينر نم نكمت يتلاو دسلا نم ىواللا| ةلكتوملا «تيهنن | :دقاو ىينادف

 "6 و ءافلح يلاهأ ىلع نادف فلأ 5 اهنم عزوي نادف فلأ

 ةحاسملا نم يقابلا صصخيو « نييلاحلا ةقطنملا يلاهأل نادف فلأ

 وقت يذلا ركسلا بصق ةعارز عورشمل نادف فلا نوثالث هردقو

 . ةموكحلا هب

 دقو « تايملطلاب يرلا دجوي ةحارلاب يرلا ىلا ةفاضالابو

 جويبملا حاسما تتاكد يي تخلا نرفلا اظل

 ىلع دعاس ناوسأ دس ءاشنا نكلو نادف فلآلا ىلع ديزت ال اهيرب

 دسلا يلع امدنع نادف فلأ ١١ ىلا مث نادف فلأ ١1 ىلا اهتدايز

 فلأ 81765 وحن نآلا تابملطلا :يضارأ ةحاسم غلبتو .ىلوألا ةرملل

 ةةياانبعلا ةيريدملا مث رد ال80 015 خدم وف اهعظنم تادف

 . عرو اوشه نادل ار ىلا رخاعيو دش 2 يتعطل لل د
 تاسيزك ةيسزق راقب اجلال رد ني ل سلا
 بحس تاعورشم ربكأ وهف مث نمو نادف فلآ 75٠ وحن هتحاسم

 ةيمامالا ةلغلا وه نطقلاو . هلك يب رعلا نطولا يف تابملطلاب هايملا

 . ةرذلا ةصاخب و اضيا بوبحلا عرزت نكلو « عورشملا يف

 نم ةيمكب عتمتي تي قارعلا نم يلامشلا مسقلا ناك اذاو

 نايا فك رلرد ا او اياكم !كدانلا ةعررول نلمس ىلا

 مغ يهعانصلا ىوتطيلا للعحي امم ةتدالاو طمس والا نيقارعلا

 ران و فوض

 2« فافج لصفو ناضيف لصف لينلا رهنل امك قارعلا راهنالو
 ىلا قفدتتف ةعارزلا ةجاح نع هايملا ديزت ناضيفلا مسوم يفو

 دح ىلا فافجلا مسوم يف هايملا لقت نيح يف 2« ةدئاف نود رحبلا

 نلمح



 ءانضن ةذانتساك ةزاهنأ ناضيف نم قارعلا ةدافتسا نكت ملو

 انامل اين | تانقيف نالاكلع ا ةثيبحلا يربلا ناغو رفعت ليق ع

 « (ناسين) ليربا ىتح ستسيو (طابش) ىياريف رهش يف ادبي
 تاعارزلل ةبشنلاب:1نكبم.ىتأي .نانضيفلا..لضف نأ !انه ىنعمو

 ضيفت امدنعف . ةيوتشلا تاعارزلل ةبسنلاب !رخأتمو « ةيفيصلا
 الف جضنلا ىلا اهقيرط يف ةيوتشلا بوبحلا نوكت « قارعلا راهنأ
 فيصلا ءاج اذا ىتح « اهرضي دق وه لب ناضيفلا نم ديفتست

 يف تديصأ تسسلاو ةردلاو نطقلاك ةيمينلا تاعارزلا نأ انجن
 اهقي رط تذخأ دق ناضيفلا هايم نوكت امنيب ةريثكلا هايملا ىلا ةجاح

 يراخملا ف ءاملا بوست ضتختاواغا ءاه تحاضو حبلا ىلا
 ل هلا

 نوئشب قارعلا مكح ىلع تبفاعت يتلا لودلا تمتها هلك !نهل

 يف لإزت الو ٠ 000 هايم ىلع رخآب وأ لكشب ةرطيسلاو يرلا
 روصعلا فلتخم يف تمت ” يتلا ةميدقلا يرلا لامعأل راثآ قارعلا

 كوابل نيوترارلا نكح لامه الا ةقا فلل :ندعلا وع 1 2د1 كقو

 داع ثفدحلا ؟قاوؤلا نكاد. نوكجلا تتدهتو :عارخلا ,تمدروف

 تلمش يتلا تاعورشملا تعصوو ميدقلا يعارزلا هدجم درتنسي

 . عيزوتلا عرتو ةنزاوملا رطانقو تانازخلا

 ةمزاللا هايملا ريفوت امه نيضرغ ققحتف تانازخلاامأ

 .ةيلاعلا تاناضيفلا راطخأ نن دالبلا ةياقو مث « ةيفيصلا تاعارزلل

 ءارحصلا تاضفخنم يف تانازخ : نيعون ىلع قارعلا يف تانازخلاو

 ةجاحلا تقو يف درتسي مث ناضيفلا ءام اهيلا فرصي « ةرواجملا

 درس مث تعي هلا ايككسمل ل يكفر دج ناك ةتيبرط مو ويلا

 مكبس .٠

 ءاملا.ن وتحت رتدحت تانازخو » ةيداصتقاو ةيعيبط تارابتعال اهنع رظنلا
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 . 1 هولا اذه ةيناشلا نإ ركل والاب عارنلا نلو هينكت ىتلا ف
 ناخدنب ردو ناكود تانازخ يناثلا عونلا نمو « راثرثلا نازخو

 . ةلجد رهن دفاور ىلع اهلكو همحيو

 نيضفخنم نم سيد وبأ  ةينابحلا نازخ ديفتسيو
 يدامرلا ةدلب بونج عقي يذلا ةينابحلا ضفخنم امه نييوارحدع

 ضفخنمو ,'تارفلا رهنل ىنميلا ةفضلا نم تارتموليك 4 دعب ىلع

 ةدع نم عورشملا نوكتيو . هنم بونجلا ىلا عقاولا سيد وبأ روه
 يدذغيف ءاملا عفري يدامرلا دنع تارفلا ىلع ادس لمشت « لامعأ

 مث « ةينابحلا ضفخنم ىلا هايملا لمحتو دسلا مامأ نم ذخأت ةعرت

 تارفلا ىلا اهب دوعتف ةينابحلا يف ةن وزخملا هايملا لمحت ىرخآ ةعرت
 ” دب رلغلا دلي هاجت لكونل انف 21801 هده بنصتو اهيلا ةجاحلا ع

 ىلا يهتنت و ةينابحلا ةريحبل يب ونجلا فزطلا نم جرخت ةثلاث ةعزتو
 ال يتلا ناناضيفلا هايم ةعرتلا هذه لمحتو < سبد وبأ روه

 رطانقلاب اعيمج عرتلا هذه تدوز دقو . ةينابحلا نازخ اهبعوتسي
 . هيف مكحتلا واهف رصت طيضل ةمزاللا

 014 ككل رعبا رايلم 3 را رش 'ةيترتحلا نازك نما غلبت
 اا دير اك رلا يق ياعلاكس كلا سانا يدلل

 ةينابحلا نازخ يدّويو .ابعكم ارتم رايلم ١١ وحنف سبد وبآ روه

 تاناضيف راطخأ نم ففخي وهف « اجودزم اضرغ سبد وبأ
 ل يا ا نكس يل

 اه اليكتيا نكمي يتلا ةحاسملا نددت ورب نا رقلا تويصاف عاذرلا
 . راتكه نويلم ال/ وحنب

 ةلئاغ نم يقي وهف نيضرغلا سفن راثرثلا نازح يدؤيو
 عيسوت يف لبقتسملا يف هنم دافي نأ نكمي امك « ةلجد رهن نراهضيف
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 رهن ىلا هيف ةنوزخملا هايلا ليصوت قيرط نع ةيعارزلا ةعقرلا
 ىلع دسس ميقأ عورشملا ذيفنتلو . يرلا ىلع هتردق.ةدايزل تارفلا

 ضفختم ىلا ًاهلمحت يتلا هايملا زجحي ءارماس نم.بوتجلا ىلا ةلجد
 وحن راثرثلا نازخ ةعسس غلبتو دسلا مامأ نم جرخت ةعرت راثرشلا

 . بعكم نتم رايلم مارال

 ةثالث تانازخ لمشيف اهسفن راهنالا يراجم يف نيزختلا امأ

 ةعسو . ناكود قناخ دنع ريغصلا بازلا ىلع ناكود ديس: يه

 ناضيف يف دسلا مكحتيو « بعكم رتم رايلم ءر4 وحن نازخلا
 فقس هواتكمت ىلا د ةيلابم ى زل ءاوملا فويل ءنيفتلا باولا

 وحن هنازخ ةعس غلبتو ةلجد دفاور مهأ يلايد رهن ىلع ناخدنبرد
 لمحل 2 زادك فلا 0096 ةفلاتس ىول فكم رع زايلم

 هنازخ ةعسو همخب قناخ ةيادب دنع ريبكلا بازلا لع همخب

 ديفتست نأ نكمي يتلا ةحاسملا ردقتو 2« بعكم رتم رايلم "ر4

 وحنب ردقت ةيئاب رهك ةقاط نع الضف راتكه نويلم فصن وحنب هنم
 + ةطالساكا و ليك قلن 54

 عفرتف قارعلا يف مظاونلا ىمست يهود ةنزاوملا رطانق امأ
 لب اهمدقأو . اهنم ةذخآلا عرتلا ىلع اهعيزوت مظنتو اهمامأ هايملا
 ىلع ةماقملا ةيدنهلا ةديس يه قارعلا يف ثيدحلا يرلا تآشنم مدقأ

 اهثاشنا يف ءىدب دقو ٠ ةلحلا رهن عرفت ةطقن فلخ تارفلا رهن

 تأوديس تان ليظشحلا اه اقحلمو يه .اهنم يهتناو 19177 ةنس

 ىلع ناتنثاو « ىنميلا ةفتكضلا ىلع اهنم ناتنثا « عرت عب رأي ذغتو

 . ىلع ١4179 ةنس يف تئشنا يتلا توكلا ةدسو .ىرسيلا ةفضلا
 ةفشضلا ىلع فارغلا طش يذغتو توكلا ةنيدم دنع ةلجد رهن

 غلبتو ىرسيلا ةفضلا ىلع ةليجدلا لودجو « رهنلل ىنميلا
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 لاي ةييتسي مث : داقكح توتا بيضي وجت اهتم اوتيل انا
 ١944٠ ةنس يف اهؤاشنا مت دقو.يلايد رهن ىلع لبجلا ةيرو..تنم وأ .

 ةحاسملا نأ عمو « صلاخلا لودج اهمهأ عرت ةدع يذغتو

 يضارالا هذه يف ناف راتكه فلأ ةئام ىلع ديزت ال اهنم ةديفتسملا

 . قارملا يف (تايضمحلا) حلاوملا نيتاسسب مهأ

 ةعساو ةكبش رفحب قارعلا يف ثيدحلا يرلا روطت طبتراو

 لقألا ىلع نييسمابعلا دهع ىلا عجري ميهق اهضعب عرتلا نسم

 نم ىلعأ هيف ءاملا ىوتسم ثيدح اهضعبو 2 هرفح ديعأ دقو
 طبت ري اهضعبو « ةحارلاب يرلا ىلع دعاسي امم لوقحلا ىوتسم
 ديزي ام عرتلا هذه يقستو « اهيلا انرشأ يتلا ةنزاوملا رطانقب

 . راتكه نويلم ١ر6 ىلع

 ةعومجم: اهنمفتاعومجموىلا ةيقارعلاع رتلا ةكبش ميسقتنكميو
 نوكتتو لوألا يب رعلا رصعلا ىلا عجرت ةميدق يهو برعلا طش

 اهضعب ةيزاوم ريستو برعلا طش نم اهءام ذخأت لوادج ةدع نم
 هذه يف باسنتف « دلا تقو يف برعلا طش يف هايملا عفت رتو « ضعبل
 ةعومجمو .قارعلا يف ليخنلا ةعارز قطانم مهأ مدخت يتلا لوادجلا

 ءالحكلاو حرششملا اهمهأ عت ةدع نم نوكتتو ةرامعلا ةقطنم

 ةعارز تاهج مهأ يهو راتكه فلإ يتئام وحن ةقطنملا هذه مضتو

 ةعومجملا هذهل ناكو « فارفقلا طش ةعومجمو . قارخلا يف 3

 ءايملا تناك ذا اهتيمها :تلءاضت نكو ةميدقلا روصعتلا ف اهيا
 توكلا ةدسس ءاشنا نكلو « ناضيفلا لصف يف الا اهيلا لصت ال

 دعت يتلا يلايد ةعومجمو « ةنسسلا رادم ىلع هايملا اهل ترفو

 تاحاسم يقدست يهو 2. قارعلا يف يرلا تانغ بحتم ؟ةيسحلا نك

 0011 1١ نيءاسلاو»+ زازملا ىثكت ثيح لايت -اوإ قساديماو
 افران



 عارم نزكسأو ال دكا د ركل عدزتلا# فاق قو لالا
 لودج اهمهأو لبجلا ةيروصنم ةدس مامأ نم عرفتت عرت ةدع نم
 يتلا هايملا نم ز/ 7الر5 وحن هصخيو ىنميلا ةفضلا ىلع صلاخلا
 مصرا 6م وق :يلزك بانا هلك يان وكزو ةدعنلا اه دييض
 نم :اييهاانم ناتكلاتو « ميلدلاو دادغب يئاول يف تارفلا ةعومجمو

 اهمهأو ةلجد رهن هاجتا يف يرجتو بيسملاو ةجولفلا نيب تارفلا

 ةيدومحملاو ةيفسويلاو بيرغوياو ةيوالقصلا لؤادج
 ةلحلا يتناول" طم وألا كا رثلا ةعوفجم ارخآ مث 274: رادلكسالاو
 اهلوادج مهأو ةيدنهلا ةدسس ىلع ةعومجملا هذه دمتعتو ءالبركو
 هذه ىلع ةدمتعملا ةحاسملا ديزتو « ةلحلا رهنو ةيرصانلاو بيسملا

 . راتكه نويلم عابرأ ةثالث ىلع ة عومجملا

 ها





 ةنب



 يف تاعارزلا ةحاسم نم ةريبك ةبسن ةيئاذغلا بوبحلا لغشت

 ةرذلاو ريهشلاو حمقلا اهنمف « اهعاوزأ ددعتتو « يب رعلا نطولا

 يبرعلا نطولا يف راطمألا تناك الو نول ةعيفارلاو ةشانشلا

 ريعشلاو حمقلا حيصأ دقف ءاتشلا لصف ىلع اهطوقدسس رصتقي داكي

 تاللعلا ف امهف'«“ نرعلا اةهعاو رد يتلا ةيئاذغلا بوبحلا مهآ امه

 ةردلا" 0١ 4 "قنضلا ل1919 مت لا يف دصحت يتلا ةيودلا

 دصحت يتلا ةيفيصلا تالغلا نم يهف ةعيفرلاو ةيماشلا اهيعونب

 رصتقت اهتعارز ناف اذهلو . فيرخلا لّئاوأو فيصلا رخاوأ يف
 مدختست يتلا وأ فيصلا لصف يف اهرطم طقسي يتلا قطانملا ىلع

 لول ةللللا "نمله ركز. كانينك لا كورت «ياتاحتا اعلا 3 ف
 نكمي يتلا تاهجلا ىلع ةروصقم هتعارز تناك اذهلو . هومن لصف

 . هدحو يرلا قيرط نع ءاملا نم هتجاح اهيف فوتت نأ
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 عجرتو . يبرعلا نطولا يف ةيئاذذلا بوبحلا مهأ وه حمقلا

 هتيحالصو « رصانعلاب هانغ ىلا ءاذغلا تالغ نم هربغ ىلع هتدايس

 نطولا ناكدم هقرع دقو زيخلا ةعءانصل بوبحلا نم هريغ نم شكأ

 9 مهل ءاذغ نييرصملا ءامدق همدختساو مدقلا كك يب رعلا

 ارا



 ة رملا لودلا, لك ةيئاذنلا توحلا رديت .مويلا شع لازي
 اكل هردلاا لكن فحل نميلا: وجا نفسو قادوجلا ءاتمماب
 . لوألا

 « ةبرتلاو ءاملاو خانملا ثيح نم ةنيعم اطورش حمقلا بلطتيو
 منموم يف ةرارحلا ةجرد نوكت نأ بلطتي حئاسنملاةيحان نمف

 يف اريثك عيقلا هرضي الو « ةدوربلل يبسن ليم عم ةلدتعم رذبلا

 تش 0 6 ا للي ىلع !ذيقيح ناك اذان الا تيرا 1ع
 ىتح حجيردتلاب ةرارحلا دا نأ لغ لياتشلا نوكتو هجضن

 يف هجو نسحأ ىلع رفوتت طورشلا هذهو . هداصح مدسوم نيحي

 ا د 0 كو مابتلا راتني يح ب علا طولا عادا مكين
 هيف خأت عيبد هعبتي مث ةدارحلا يف يبسنلا لادتعالاب حمقلا
 0 حلا نط لع عانس امن اجيد عقب رت ةداوحلا

 ايسانم اردق هتعارز ءدب يف بلطتي وهف ءاسلاثيح نم امأ

 لب لدن ركت تمد اودتلا كمويف نفيوارالا دقن بلطعيو ا“ دكت
 ةراصعلا نيكرتل ةصرفلا هل حاتت ىتح فافجلا ىلا جاتحي وهف

 « فورظلا هذه ققحي يب رعلا نطولا تاهج مظعم يف رطملا ماظنو
 000 لا ل ا كل ايفل ب

 . تالا, تاج اع رقت ذي يع اتملا يزلا

 وهف « اهنم اصاخ اعون بلطتي ال وهف ةيرتلا ةيحان نم امأ

 لقأ 0 هل يفوت اذا اهعاونأ لك يف ومني

 ةكهأ رز تارشخت ةتنا دقف مث نمو 2, حمقلا ةعارز يف شوت يتلا لماوعلا

 اهنكلوةب رتلا عاونأ اهيف فلتخت يب رعلا.نطولا نم ةديدع تاهج يف
 . خانملا فورظ يف قفتت
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 يملاعلا جاتنالا نم / 7ر6 ءاهز لداعي ام وأ ةنسلا يف نط نييالم

 ال يبرعلا نطولا ناكس دنبغا نأ انفارع اذا هب سأب.ال ردق وهو

 اهعودم را : 2-ما ردا ملاعلا ناكنم هدغ نم ريثآ ند واتش

 ملاعلا يف حمقلا يضارأ ةحاسم نم / 5 وحن غلبتف يب رعلا نطولا

 لدعم نم لقأ يبرعلا حمقلا نم راتكهلا ةلغ نأ ىلع لدي اذهو

 عورزملا حمقلا مظعم نأ ىلا اذه يف ببسلا عج ريو « ىملاعلا ةلغلا

 الو . بذيذتم رطم اذ رشأ نأ قبس امك وهو « رطملا ىلع دمتعي
 نأ نع الضف اذه . راتكهلا ةلغ يف اهرثأ ةبذبذلا هذهل نأ كش

 "ل ةئ رطملا ةعارتبلا ةصاخيو يب رعلا نطولا تاهج مظعم يف ةعارزلا

 جاتنالا بيلاسأ دعب مدختست ملو ةيديلقتلا لئاسولاب لوازت لازت

 . راتكهلا ةلغ عفرل يملاعلا

 نطرلااف ففلا تمارا اةتلاعس ( 16 لكش ةلطشاتلا رعد
 اهنمؤ . ةيرتملا نانطالا فالآب جاتنالاو تاراتكهلا فالآب يبرعلا
 ةكلمملاو « رئازجلا يه حمقلل ةعارز ةيب رعلا لودلا شكأ نأ نيبتي

 ةيروهمجلا يه اجاتنا اهرفوأ نكلو «قارعلاو ةدروسو ةيبرغملا

 ةحاسملا نأ عم رئازجلا جاتنا نم شكأ اهجاتناف ةدحتملا ةيبرعلا

 «ارثاوجلايف حفشعلا تلقارأ اةياشملا فلطن“نم”لقآ" اهيفأ ةغووأرملا

 ةيب رعلا ةيروهمجلا يف حمقلا ةعارز نأ ىلا اذه يف بيسسلا عجريو
 نم نمأم يف يهف كلذلو « يرلا مادختسا ىلع اهلك موقت ةدجتملا

 « رطملا ةبذب ذل ةجيتن يرئازجلا حمقلا اهل ضرعتي ىتلا راظخألا
 ئب رعلا حمقلا نم 7/16 وحن ةعمتجم ةسمخلا راطقألا هذه ختنتو

 . (يرتم نط نويل 51)

 ملل عابد اهيلعرسلا 8 وبلا امين اك سون ةنج هللا ةكاطلا ادام
 ةيئاذغلا تالغلا مهأ حمقلا ربتعيو . .سشازجلا ىوس اهقبسي الو
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 : يه هتعارز قطانم مهآو ةيب رغملا

 ,ةريفولا راطمالاو ءادوسلا ةبرتلا ثيح ةيبرغلا لوهسلا ي

 ةلغ رضوأو ةدوج شكأ عاونأ ةعارزل براجت كانه تيرجأ دقو

 لمالم نمقرشلا ىلايقرشلالامشلا يف ايتو اترفت ةقطنم ى
 تابكرمو ةيتوزألا اهتابكرمب ةينغ انه ةيرتلاو . فيرلا لابج
 اهدحو ةقطنملا هذه يف احمق ةعوؤزملا ةحلاتسملا حوارتتو ساتويلا

 حمقلا ةعارز يف عسسوتلا ىلع دعاسيو راتكه نقلا 0 نبي

 : راطمالا ةرفوو ةبرتلا ةيوصخ تاهجلا هذه يف

 ناكستالا ةلوهسو سلطالا نم ةردحتمللا هايملا ةرفو اهلالفتسا

 را
 نيب هضرع حوارتي لهس يهو شكارم لوح ةقطنملا يه

 ةعارزلا موقتو سموليك يتئام وحن هلوطو سي ولك )عع اع قرع

 لهسلا تاهج نسحأو . تفسنت رهن هايم ةمدختسم يرلا ىلع هيف

 لايجل ايندلا حوفسلا مخاتت يتلا ةقطنملا يه حمقلل ةيحالص

 : نر ام لحل

 ةيلامششلا لوهسلا يف قيضأ قاطن ىلع حمقلا عرزيو اذه

 لوألا ماقملا يف يه تاهجلا هذه نكلو طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا

 ٠ ةهكافلاو نوتيزلا ةقطنم

 بلصلا عونلا نم ةيبرفملا ةكلمملا هعرزت ئذلا حمقلاو

 ىف ةيئانبلاط 8 ةلمااق ديطشم كازررنال ![ييزتملا"ةالفلا :نكلاو كفقفلا
 : ناقيسلا .كرتيو « لبانسلا عطقي ام اريثكو « داصحلاو ةعارزلا
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 ةيرتلا ةيوصخ نم اهتافلخم ديزتلو ةيشاملا اهاعرتل ضرألا يف

 . ةيوضع داوم نم اهيلا هفيضت امب

 يهف يعارزلا جاتنالا رصانع مهأ بوبحلا ريعان دااؤعلا يفو

 د رمت اان ايام ثالث رس اعنف عن حا
 ال ا ا ل وعل قيبتلا تايو تاع ل ةحاذس
 نإكو . اهلك بويحلا" ةجباعم فيت , نم ضكآ ىأ راتكح ا نوويلم

 ةده.عايرأ ةتالثووحن نوعزي لالقتسالا ليق*<ثويبوزوآألا

 لتلا ميلقا يف هنوعرزي نيللا حمقلا نم مهتعارز 4 ل

 ب ل #0 رب ل م
 بلصلا حمقلا نم مهتعارز مظعم ناكف نوينطولا امآ . تانازخلا يف

 ةداعلا ف جاتنالا ضيفيو . هقاحل ا دقكعح) رن رل )فكن نزع 1ن وم تحتشسح و

 تودع كلكم ادناك كيد يخل ق الوو ألا تلا نع

 نم بذبذت هتيمك نكلو اسنرف ىلا رداصلا مظعم بهذيو رئازجلا
 ٠ لوصحملا بذيذتل اعبت ىرخأآ ىلا ةنس

 هلك وكلا ةطاررلا ىف لوألا ناكل [بوشلا لتحت سلسفقت ىو
 حمقلا يتأيو . تاعارزلا ةلمج نم / ١ نم برقي ام لغشت يهف

 . .بوبحلا يضارأ ةجاسم فصن وحن لغشي ذا بويحلا ةمدقم يف

 روسو نسون نم لك يف حمقلا يضارأ ةحاسم براقتت داكتو
 راكي“ ةلغا اةالق“ تمتع كل داو نكاد :لقآ ليج اتت .١ نكل و قارغلاو

 ن7 تانوشلا ىلع بونجلاو لامشلا يف بلصلا حمقلا نازي

 .. يقرشلا لامشلاو لامشلا ىلع هتعارز رصتقت داكتف نيللا حمقلا

 لوهسلاو ىطسرولا ةدرجم لوهس يه ةماعي هتعاوز' قلقانم مهآو

 .ةرم ضرألا عرزتو « هجابو رطام تاهجو أيلعلا لتلل ةيلخادلا
 : .لوصحملا سفنب نيتيلاتتم نيتنسس عرزت الو ةنسلا يف ةدحاو
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 ولو « طقاسلا رطملا ةيمك ىلع ةعورزملا يض خذارالا ةحاسم فقوتتو

 ءاطقناو سا الالم تالماقل هدد :هؤيركابسنكل ان نأ هعياك

 نكلو ةبصخ اهتب رتف بوبحلا جاتنال ةحلاص اهلك اهيضضارأ تحبصأل
 ىلا ةنسس نم لوصحملا بذيذتيو ..ءاملا نم ىفاكلا ردقلا اهزوعي

 ,ضعغب يف تارداصلا ةمئاق يف رهظي كلذلو حضاو لكشب ىرخأ

 . ىرخألا تاونسلا ضعب يف سنوت هدروتست مث تاونسلا

 عذزي هنكلو رطملا ىلع ادمتعمايبيل يف حمقلا عدزيو

 يفوجلا ءاملا اهيف يفوتي يتلا تاهجلا يف كلذك يرلا ىلع ادمتعم

 نع اندعب املك ايجي ردت صقانتت هتحاسم نآب لوقلا نكميو
 ةفعا ارذأ' قلطاتت مهأ ناف كلذلو « رطملا صقانت بيسي لا

 ..نسلتا| نط ةيالو يف ةصاخيو ةيلحابسلا لوهسلا يه ايبيل يف حمقلا

 جرملا ضوح ريتعيو ةقرب ميلقا يف ةصاخبو ةيلبجلا ضاوحألا مث
 تعبستادقو . اهلكايبيل يف حمقلاةعارز تاهج مهأ رضخألا لبجلا يف

 تاسع" ما هرطلا بال قا قكلاب لا شك ذو ردو 10 11
 ةحاسم لاثمأ ةثالث ىلع وب رت هتحاسم تحبصأ ىتح ريعشلا

 يف :عبسو تلا, عمو. يذلا نميزالثاك !دايكعا نتج انه وك و:رعشلا
 رن ةمهانسملا تداز ةحراوت ودا نال سدح

 مسمقلا ب ةنم ليلقو يللا مكتسلا "نع انباع اننا طعم و
 قفا وتن نويينللا آف نفذ تا قام هو اا بلصلا

 دحي تي جراشلا لا 5 نيدتصت تلمقت رشد علا |1245
 نكلو يللا مدقلا لامعا ع 4 راسا درت تركو شا 7 اقرب

 اهتجاح عير نم لقأ لازي ال ةماعب حمقلا نم ايبيل جاتنا
 ..تادواولا ةئاق فراش رهظمب ىهف انو ةيكاليحناللا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةيعارزلا تالغلا مهأ نم حمقلاو

 ك6



 جاتتنا يف ةيبرعلا لودلا نيب ةرادصلا ناكم لتحت يهف ةدحتملا
 قاوم انا تح احس كتلك لعب ةيورج ال هعياتسم_نكت ناو ميلا
 ةقئتكلا ةعاار ذلا .بوطنما ىلإ (ابنه دج ريو« نئاوجلا قع وأ تررغملا
 ىف ادن يعقل ا ريعتك يف ةييوملا ةعاوزبلا اهب :ققلمجت علا
 ةنكل رولا ف ررقاتلا نيف اف اناوعتن  ناطكم فلآ 1121 دنا طم وتلا

  (ناطعلا يفز اد1 نابي دع ايمكتلا ةيعارو بيلا ةنبتملا
 مسوم نم ةدم يف ةيرصملا ضرالا لالتحا يف نارصاعتي نالوصحملاف

 اهتمدقم يف ىتأي لماوع هدعب حمقلا عيزوت رشأتيو . امهتعارز
 هلا ةعارز مك) انلادلا باوجلا تالعف احم كتالك ]تهل و ةنارجلا" ةبودصح

 امك « اهتبرت يف حالمالا ةبسن ديزت يتلا ةيلامشلا تاظفاحملا نم

 ناوسأ يتظفاحم ناف كلذلو هلادتعا ةجردو خانملا لماعب شأتي

 ةجرد عافترا بيسب كلذو حمقلل ةعارز تاظفاحملا لقأ امه انقو

 فانك ل ىلا لكاسلا 2 ريدم .جتركتملا ةينملا# قاقثا رثكلا
 هل الم مح يتماتلاب ةلطيقملا قطاتلا# كنقاك فز دلو "عقلا
 اي فلل كاشالا هليل معلا هيلا نازل هوب ولا لكيم اهياقادأ
 اقوس اهل دجت رضخلاك ىرخأ ةيوتش تالغ ةعارز ىلا اهفارصنال

 . ةبيرق ةجئار

 نم / 8١ وحن الا يفكي ال وهف يرصملا جاتنالا ةماخض عمو
 . جراخلا نم اهتاجايتحا ةيقب دروتست < نأ اهيلعو دالبلا كالهتسا

 ناعولا قرع رجب 2091 9 اهيد عا رمت داخيلا :ةلخ دلكو
 اف عم بس انتج ال ةليلق لطم يملاعلا سايقملاب اهنكلو + [ىب نعل
 . دهج نم يرصملا حالفلا هلذبي

 لوحتو » حمقلا نم ةدودحم هك اكشل نادوسللا عرزيو

 مث نمو « ةحتعأن ق يف عسوتلا نود نادوسلل ةيخانملا فورظلا
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 عدزي ثيح ةيلامشلا ةيريدملا يضارأ ىلع هتعارز ترصتقا

 عرزت كلذك « تابملطلاب يرلا وأ يضوحلا يرلا ىلع ادمتعم

 ةماعب نوينادوسلا دمتعيو . ةريزجلا ضرأ يف ةريغص تاحاسم

 جاتنالاو «ندملا يفالا حمقلا مدختسي الو ءاذغك ةعيفرلا ةرذلا ىلع

 نم امئاد قيقدلاو حمقلا ناك اذهلو كالهتسالا ةجاحب ينكي 3

 . دالبلا اهدروتست د يتلا علسلا

 نكلو نانبل يف عرزت يتلا ةيئاذغلا بوبحلا مهأ حمقلاو

 شاانب ادا ةيهتل ١ فج عجاف وتم عدكتااو ديور وعلا
 أذه دست ةيروس ةساكأ في جراخلا نم كالهتسالا يثلث داريتسا

 . نيدلبلا نيب ةيكرمج ةدحو كانه تناك نأ موي ةلوهسب صتقنلا

 ىلا اهحمق ريدصت ىلا ةيروس هاجتاو ةيكرمجلا ةدحولا ءاغلا نكلو
 رضا م ةيعصلا تالمعلا ىلع لوضحلل ةليسوك ةيبنجأ قاوسأ

 حمقلا نم هتجاح اهنم دروتسي ىرخأ رداصم نع ثحبلا ىلا نانبل
 نم اهريغو ايلارتساو نيتنجرالاو ةدحتملا تايالولا ىلا هجتاف

 . حمقلل ةردصملا لودلا

 : يه قطانم ثالث يف ينانبللا حمقلا ةعارز نكرتتو

 . جاتنالا ةلمج نم / ٠١ وحنب مهسيو عاقبلا ميلقا ل

 مهسيو راكع لهس ةقطنم ةصاخبو يلامشلا ميلقالا ©
 . جاتنالا نم / ١١ وحنب

 . ةيقابلا ةئاملا يف نيرشعلاب مهسيو يبونجلا ميلقالا ©

 عي يح 00
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 ايت ياو ندد تارت زمر قنسم هلاك نا كم نمام لل
 قطانم مهأ ناف اذهلو . ستميللم 7٠٠١ ىلع يونسلا رطملا طبموتم

 ١ : يه هتعارز

 يف دتمت يتلاو ايكرت دودح مخاتت ئتلا ةيلامشلا لوهسلا ©
 هذه .صطم مظعم طقسيو . بلحو ديشرلاو ةكسحلا تاظفاحم

 ةصاخ حمقلا ةعارزل ابسانم هلعجي امم ءاتشلا لصف يف ةقطنملا

 . .شتميللم 2٠٠ ىلع هطسوتم ديزي ال ذا ريزغلا .طملاب سيل هناو
 رتياعب ةيروس يف بويحلا ةعارز تاهج مهآ يه ةقطنملا تناك اذهلو

 اهدحو عرزت ةكسحلا ةظفاحم 9[ نكح 2« ةصاخ ةفصب حمقلاو

 . يروسلا حمقلا ةحاسم فصن وحن

 زيمتتو « ءاديوسلاو اعرد يتظفاحم يف ناروح ةقطنم ©

 اكيرلا و ا ماكل ىلا عرش ىلا ا اهعبارع-ةياومبم ةفطلا
 ةقباسلا ةقطنملا يلت يهف اذهلو رتميللم ٠ هيل دخن واج

 . ةيروس يف حمقلا ةحاسسم عبر وحن اهدحو عرزتو ةيمهالا يف

 نم ريثك يف اهراطمأو ٠ هامح  صمح لوهس ةقطنم ©
 يرلااب هتعارز يف ناعتسي اذهلو حمقلا ةجاح نم لقأ نايحألا

 ىلعو . صمح ةريحب اهيذغت يتلا تاونقلا نم ةكبشلا ىلع ادامتعا

 يصاعلا رهن هايم عفرت كلذكو ءتاخضملاب هيلع لصحي يفوجلا ءاملا

 . ةقطنملا يف حمقلا لوقح يرل

 قتلا لغ ةدمتعم ةعارزلا موقت اهيفو قشمد ةقطنم ©

 نم لعجت هبذبذتو طقاسلا رطملا ةيمك نأ ذا « ىدرب رهن هايمب
 ةقطنم يف حمقلا ةحاسمو . ةعارزلا يف هيلع دامتعالا ريسعلا

 يف يتأتو اهي زن قفا نم وعحجا ضلع” شانك ةازتقد]و حم قسم د

 ةحاسم ديزت الف اذهلو . ةهكافلا نم ةفلتخملا عاونالا اهتمدقم
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 . ناتكح فلا ال ىلع طيموتملا حملا للضادا

 ال ةدودحم تاحاسم يف حمقلا عدزي هيفو ةيقذاللا لهس ٠

 ةقطنملا رطم نأو اصوصخ « راتكه فلأ ٠١ ىلع طسرتملا يف ديزت

 نا مث « ارطم ةيروس تاهج رزغأ يهف حمقلا تاجايتحا نم شكا
 اهنمو احبر شكأو خانملا فورظل ةمءالم شكأآ ىرخأ تالغ كانه

 . هكاوفلاو غبتلاو نطقلا

 !ذهلو يلحملا كالهتسالا ةجاح نع يروسلا جاتنالا ضيفيو

 ةعيبطب فلتخت ةيمكلا نكلو ةردصملا تالغلا نيب امئاد حمقلا ناك

 قاد مهأو لوصحملا بذيذت بيسي ةنس ىىلا ةنيس نم لاحلا

 اكيجلبو ةيبرغلا ايناملأو نانبلو ايلاطيا يه يروسلا حمقلا
 . ةيقرشلا اين املآو

 ةيمشاهلا ةيندرالا ةكلمملا يف ةيعارزلا تالفلا مهأ وه حمقلاو

 ىلع ادمتعم ءاوسللا ىلع ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضضلا يف عرزيو
 راطقالا يف اهنم عسوأ ندرالا يف رطملا ةيذيذ تناك املو « رطملا

 لك شب بذبذتت حمقلا ةحاسم تحبصأ دقف ىرخألا ةيماشلا

 عزعزم نكرم ندرالا يف حمقلا جاتنا زكرم ناف اذهلو ٠ ظوحلم
 الو: ناكشتلا تايم اب كال ال ا

 تدجو اميز نكلو . داريتسالا قيرط نع صقنلا دس. نم دي

 ىلا اهحمق ضعب ندرالا ردصتف جاتنالا اهيف ديزي ةذاش تاونس

 اهجاتنا ضئاف تردص امدنع ١114 ةنس يف ثدح امك جراخلا

 . ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا ىلا

 ةيحان نم ثلاثلا ناكمللا ىلع ةيرووسو قارعلا سفانتيو

 .ىلع اهعم سفانتي امك . حمقلل ةعرازلا ةيبرعلا لودلا نيب ةحاسملا

 يف .طملا ىلع ادمتعم عردزي وهو . جاتنالا ةيحان نم عبارلا ناكملا

 ا



 يرطملا حمقلا لازي الو « بونجلاو طسولا يف يرلا ىلعو لامشلا

 حمقلا جاتنا ةلمج نم / 7١ وحنب مهسي ذا نيلوصحملا مهأ وه

 قا ره اب ١ ليم ىلإ كال تكبابي دتتمل هنيهسل عايد «رقاوللا
 ذخأ دقو 2« ٍطسوالا تارفلا ةقطنم يهف يرلا ىلع دمتعملا حمقلا

 لوط ىلع تابملطلا ةماقا نم نورثكي تاهجلا هذه يف نوحالفلا

 ةقطنم تناكو . بوبحلا ةعارز يف عمسوتلا ىلع دعاس امم رهنلا

 تدقف مث ٠ قارعلا يف حمقلا ةعارز قطانم مهآ ىضم اميف تارفلا

 تدخحا دقو 1 وع جت دج وت نوجا اهتكلوو اعزكم

 تلا تا وتلا تاهو يقم كيب جيردتلاب اه اكف درع ةقطنملا
 يضارالا يهو صلاخلا ةقطنم ةيمهالا تاذ ىرخالا تاهجلا نمو

 اريخآو . صلاخلا لودج اهيقسيو ةلجدو يلايد رهن نيب ةعقاولا

 عردزيو « هنم ةذخآلا عررتلاو ةلجد رهن اهيقسيو ةرامعلا ةقطنم

 ةعارزل ةضفخنملا تاهجلا صصخت امنيب ةعفت ملا تاهجلا يف حمقلا

 حمقلا عزت مترشح تاهه جوت" ىلعاتملا هذه ادع امثقو - ررألا

 ةيدك تشو تو كل1و 2! ماس" نيب د اذقي ةمطتت اهتم © لقأ فسمي

 . ةراركو ةبوقعب نيب يلايد

 يف هنم ىقبتي دقو ةيكالهتنالا هتجاحب قارعلا جاتنا موقيو

 : جراخلا ىلا هقيرط دجي ليلق ضئاف تاونسلا ضعب
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 عارزلا هلضفي ام اريثكو « حمقلا ومني امثيح ريعشلا ومني

 رز ل ةييوطلا ءتاووعقمأ) "و71 جزع نقكأ هنال يبرملا نولا ىف
 ٠هسفاني كلذلو حمقلا لمحتي امم شكأ ةبرتلا حالمأ نم لمحتي
 ةبسن عفترت ثيح يبونجلا قارعلا لثم تاهج يف ةريطخ ةسفانم
 لمحتي هسفن تقولا يف وهو . فرصلا ءوسيو ةبرتلا يف حالمألا

 كيلا



 تاب ذي نب ارثأت لقأ هلعجي اذهو « حمقلا لمحتي امم شكأ شطعلا

 هلعجيو « ةيرطم ةعارز ةلغلا اهيف عرزت يتلا تاهجلا يف رطملا

 ىلع ةعارزلا اهيف دمتعت يتلا تاهجلا يف حمقلا نم تاقفن لقأ
 نم رفوأ ةلغ يطعيو حمقلا لبق جضني هنأ نع الضف اذه . يرلا

 . حمقلا اهيطعي يتلا ةلغلا

 ىلا 5 نم طسوتملا يف حوارتت ةحاسم يبرعلا نطولا عدزيو
 نكلاو لاثلاق'نتشلا ةكاكينت نت 9/١٠١ وققب يآ "راتكح قيل الثا ١
 / ءو ١ نيب حوارتي وهف ةعورزملا ةحاسملا عم بسانتي ال هجاتنا

 يبرعلا نطولا يف راتكهلا ةلغ طسوتم هنأ يآ يملاعلا جاتنالا نم

 ةيعيبطلا فورظلا ىلا اذه عجريو يملاعلا طسوتملا فصن نم لقأ
 يذلا مامتهالا مدع ىلاو ةهج نم ريعشلا ةعارزب طيحت يتلا

 . ىرخأ ةهج نم عارزلا نم هفداصي

 راطقأ يف ريعشلا يضارأ ةحاسم )١94( لكش ةطيرخلا نيبتو

 . .تاعطالا فالآن اهم اعاد تلاراتكتولا فالآن يب رعلا نطولا

 ال يبرعلا نطولا يف ريعشلل يميلقالا عيزوتلا نأ ظحاليو
 يه هل ةعارز لودلا شكآ لازت الف حمقلا عيزوت نع اريثك فلتخي

 را هقألا هذه عرزتو ةيروسو قارعلاو سشازجلاو ةيبرغملا ةكلمملا

 حوارتي ام يأ راتكه نييالم 6و عا!“ نيب حوارتت ةحاسم ةعيبرالا

 حفطتاو ب ةيب للا ىضا رالادف .قعسلا ةحاسم نمل ]ة)/ فدك نيب
 0 . يبرغلا جاتنالا نم ز/ 1١ نم شكأ اهنيب اميف

 ةيحان نم ءاوس يبرعلا ملاعلا لود ةيبرغملا ةكلمملا ردصتتو
 لودلا مهأ نم ربتعتو لب . جاتنالا ةيحان نم وأ ةعورزملا ةحاسملا

 يييقرسلا ةادمالا]عوتن!تهعباسي لل 5١ كاملا ف رهتكللا ةوحنال
 ةعارز قطانم مهأو . ادنكو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نيصلاو

 اني



 مث « ىندألا وبس رهن ضوحو برغلا لوهس يه برغملا يف ريعشلا

 ةعارز حبصتو رطملا لقيو ةبرتلا ةيوصخ لقت ثيح سوس يداو

 يف برغلا لوهس يف ةرثكب ريعشلا عرزي كلذك . ةحب رم ريغ حمقلا
 هانم نفوتت ثيح هلحم لحي حمقلا نكلو « راطمألا ةليلقلا قطانملا

 ةيلمرلا ةبرتلا ثيح ةيقرشلاو ةيبونجلا باضهلا يفو . يرلا
 ان ةيكاشا هاني هم انه هتعاا رضتمتو فافسلا دادززي ثيحو

 ' عيب انيلا و رابآلا هايم ىلع وأ ء نيز يداوو عارد يداوو ريغ يداو
 . تاحاولا يف

 هيلع موقتو « غيزامألا لئابق نم ريثكل يساسألا ءاذغلا وهو

 مهمامتها ننس هلا يووملط دينا ىح ربل كلذ قب نكملا ىلعو

 . راطمألا ةريفولا بصخلا ةميظعلا قطانملا يف حمقلا ةعارزل

 عشلا رهلظي كلذلو دالبلا ةجاح نع يبزغملا جاتنالا ضيفيو

 ,:ةيب رغلبإ .تاند اكمل ةمقاق ق'امثأا»

 وهاو .' هئيلش ا "انفع هس »اوبك ءاومج م دكانتي و“ يم زشارسبلا حالقلا
 ٠١ 2 2 اذهلو « افافج مح ا ةيحالص لقألا قضادالا يف عادزي

 . ةيلخادلا تاحاولا ىتح ةيلحاسلا قطانملا نم هتعارز

 « ريعشلل ةعارز ثالثلا ةيبرغملا لودلا لقأ يه سنوتو

 : . لامشلا يف هدرجم يداو يف ريعشلا ةعادز
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 ةعارزو ريعشلا ةعارز قطانم ديدحت لهسلا نم سيلو

 لك يف اعم ناعرزي امهف اقيقد اديدحت ةيبيللا ةيروهمجلا يف حطقلا
 نكل و - تاحاولا يفو لابجلا حوفس ىلعو ابيرقت + لاكشلا لويفلا

 اندعب املك ايجيردت لقت حمقلا ةعارز نأ ةماعب لوقن نأ نكمي

 ' راق نمت انتل ادعت رعيشلا ةعارزرل اهتاكم كدتنرو« لساتتلا نع
 كاراشتم علمت ىلا ةيدوألا يف دتاسلا كوصتلا رك ريشلاو
 ىلا ةعقاؤولا ةلبقلاو طلبلا قطانمو سلب ارط لابجو رضخألا لبجلا

 1 و ا
 عبر نم شكآأ اهدحو ترسسو هتارصم نيب ةدتمملا لوهسلا جتنت

 فلام بقع

 حبصي نأ نكميو « ايبيل ودبل يساسألا ءاذغلا وه ريعشلاو

 يلاطيالا رامعتسالا لبق ايبيل تناك دقف . دالبلا يف ةيدقن ةلغ
 ةعانص يف همادختسال ايناطيرب ىلإ ريعشلا نم ابيط |ردق ردصت

 ريعشلا ةعارز يف عسوتلا ىلا دوعت نأ نآلا اهتعاطتسا يفو ةريبلا

 . بسحف ىلحملا كالهتسالا ةجاح دس دصقب ال. ريدصتلا دصقب

 ةيروهمجلا يف بوبحلا نيب ازاتمم ناكم ريعشلا لتحي الو

 الو . حمقلا ةحاسم نم 2.٠١ نع لقت هتحاسمف ةدحتملا ةيبرعلا

 يضادألا يف الا عدزي ال وهف حمقلا مسوم عم قفتي همسوم ناك
 مهأ ناف كلذلو « حمقلل حلصت ال ىتلا ةيلمرلا وأ ةفيعضلا

 حمقلا اهيف دوجي ال يتلا تاهجلا يه .م.ع.ج يف هتعارز قطانم

 «عافترالا يف فيصلا ةرارح ركبت ثيح ناوسأو انق يتظفاحم لثم

 2« ةبرتلا يف ةحولملا ةبسن دادزت ثيح خيشلا رفك ةظفاحمو
 . ةبرتلا تانوكم يف لمرلا ةبسن عفترت ثيح ةريحبلا ةظفاحمو
 . حعرزي هنكلو . يرلا ىلع ادمتعم عرزي اعيمج تاهجلا هذه يف وهو

 ظكظء



 يف طويرم ميلقاو ءانيس ةريزج هبش يف ةيوارحصلا تاهجلا يف
 ءاذغ لثشمي تاهجلا هذه يف وهو . رطملا ىلع ادمتعم اتلدلا برغ

 ناويحلل ءاذغك يداولا تاهج يف عوف هنآ نيح يف ناكسلل اينماننأ

 .: فاكس الل ءادخ اهتع رتكأ

 ةكلمملاو نانبل نم لك يف ةدودحم تاحدسم ريعشلا لتحيو

 فلأ ٠7و 1٠١ نيب ىلوألا يف هتحاسم'حوارتتف ةيمتشاهلا ةيندرألا
 الو راتكه فلآ ٠١ وحن ىرخألا يف هتحاسم طسوتم غلبيو راتكه

 ىلا ماع نم بذيذتت ةحاسملا ناف .صملا ىلع دمتعت هتعارز تناك

 .ةمللا ناوخ] ةةكشجب ك1

 ةيروهمجلا يف ريمشلا دجن ىرخألا راطقألا سكع ىلعو

 ةصصخملا ةحاسملا ثيح نم حمقلا دعب ىتآي ةيروسلا ةيبرعلا

 اهيف لقي يتلا قطانملا يف ةصاخ ةفصن هتعارز رشتنتو . هتعارزل

 عم اطولخم هفانصأ ضعب قيقد مدختسيو . حمقلا ةجاح نع رلملا
 ىنرملا ستستلا) فايررالا نريوصلا ة اعرف تقلا د
 ريعشلاو يمورلا ريهشلاك باودلل افلع ىرخالا مدختستو (ضيبألا

 تايالولا نم دوب رب فنص اريخأ دروتسا دقو . دومألا يبرعلا

 يف هتعارز رشتنتو ةريبلا ةعانص يف لمعتسيو ةيكيرمألا ةدحتملا

 . بلحو ةامحو قشمد تاهج

 يف يناثلا ناكملا .رئازجلا عم ةيقارعلا ةيروهمجلا لدابتتو
0 010000 

 ةيرطملا ةقطنملا مهستو بوذجلا يف يرلا ىلعو لامشلا يف .رطملا ىلع

 كاواماولا ليدل يي زردسا ميما 3 ماكل لس
 . هجاتنا ةرفو بيبسب حمقلا ىلع ريعشلا قوفتي ثيح بونجلا يف
 مهسي وهف ريعشلل اجاتنا قارعلا ةيولأ مهأ وه لصوملا ءاولو

 ؟ هوو



 . رسعيشلا نيتعيو . يونسلا لوصحملا ةلمج نم ز/ ٠١ وحنب هدحو
 قارعلا تارداص نيب يناثلا ناكملا لتحي وهف ةيدقن ةلغ قارعلا يف

 . رسمتلا ىوسم هقبسي الو ةيعارزلا
1 

 زرالا
 . ةرذلا وأ حمقلل يتلا ةيمهألا يب رعلا نطولا يف زرألل سيل

 ةيحان نم هل احلاص نكي ناو يبرعلا نطولا خانمف ةيئاذغ ةلفك

 . ءاملا لماع وهو زرألا ةعارز يف ماه لماع هصقني هنأ الا ةرارحلا

 ءاملل جاتحي "الا نق تاعضت رملا نراك نرآلا عاونأ ضعب نأ ةقينقح

 نم ةريفو تايمكل جاتحت زرألا ةعارز نأ عئاشلا نكلو « ريثكلا

 نع اهريفوت نم دب ال « هومن لصف نم ربكألا ءزجلا لالخ ءاملا

 ىلا يرطملا زرألا جاتحيو . يعانصلا يرلا قيرط وأ رطملا قيرط
 يف الا رفوتي ال رسمأ وهو ةنسلا يف ستميتنمم ١6١ نع لقي ال لدعم

 ثيح هتعارز ترصتقا كلذلو ٠ يبرعلا نطولا نم ةدودحم قطانم

 ضرألا نوكت نأ بلطتي تالاحلا لك يف وهو . يرلا ىلع عدزي

 ىتحؤ يرلا هايمب اهرمغ لهسي ىتح ريبك دح ىلا حطسلا ةيوتسم
 يضارألا هذه لثمو . اهديدجت دصقب هايملا هذه فرص نكمي
 ةيضيفلا لوهسلا يف دجوت امنا ءاملا ةروفوملا حطسلا ةيوتسملا

 | ' ضوحلاو لينلا اتلد ىوس يب رعلا نطولا يف اهلثمي ال هذهو راهن ألل

 ش . تارشلاو:ةلجابل 2

  ةبرتلا دعاست ةيعارزلا تالغلا لك يف لاحلا يه امك. 5

 حلصت دق هفانصأ ضعب نكلو « ابيط اومن زرألا ومن ىلع ةبيصخإلا

  لثم يف عدزي ام اريثك وهف كلذلو ةيحلملا يضارألا وأ ضرألا#يف
 وأ ردبلا قيرطب نرآلا عادواف 7 اهحالصا دصقب يضارالا هاذه

 كلهن و روزا اارتصلل ىاطنلخ قردلالا هّقَيطلاَو لكشلا-قيراج
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 . ايداصتقا جاتنالا نوكيل ةصيخرلا ةلماعلا يديألا دوجو بلطتت

 ةيروهمجلا امه نييب رع نيدلب يف زرألا ةعارز نك رتت داكتو
 ال اماهدحو ىلوألا جتنتو . ةيقارعلا ةئاروهمجلاو ةلحتملا هيب رغلا

 وحنب مهستف ىرخألا امأ يبرعلا جاتنالا ةلمج نم / 8١ نع لقي

 ةيقابلا ةليئضلا ةيمكلا عزوتتو يبرعلا جاتنالا ةلمج نم / 6
 ةكلمملاو ةيبرفملا ةكلمملاو ةيروس لثم ىرخألا راطقآلا ضعب ىلع
 سسلا لل

 ايتو ررذلا يتض انا ةجابسم ا: )لكيش ةطيوسلا نيكو

 . يبرعلا نطولا

 ةيروهمجلا يف نطقلا دعب ةيناثلا ةيفيصلا ةلغلا وه زرألاو
 ءاملا نم ةريفو تايمك ىلا جاتحي امم امهالكو ةدحتملا ةيبرعلا

 يتلا ىربكلا يرلا تاعورشمب امهتعارز يف عسوتلا ٍطبترا اذهلو
 نطقل' ناك املو . اهيلا انرشآأ نأ انل قيسس ىتلاو لينلا ىلع تميقأ

 دل ا ىلإ 8 ان رج لعمر اطل« لسلام: ةيمانستل ره نكت
 نم هتجاح نطقلا ذخأي ىتح رظتني نأ امئاد هيلع ناكو « هل عباتلا

 نكمي امل اعبت ماع ىلا ماع نم هتحاسم بذيذتت تناك مث نمو . ءاملا

 ديدحت ىلع يرلا نع ةلوثسملا تاهجلا لمعتو . هايملا نم هريفوت

 لاوحألا عم قفتي اديدحت اهيف عدزي يتلا قطانملاو هتحاسم

 مل ةريخألا نيثالثلا تاونسلا يف.هتحاسم .نأ ظحالي نكلو . ةيئاملا

 ءاشن !نانأ دمار دعم ةيلقت تنهش راذاوو انكمهزر تملا 13/51 قع لقت

 الظل ل يو ا ةساشللا مدن ل 1 الود ا
 غللص ىتح نرآألا .ةسعارز يف عيم وعلل ئفكي_ يذلا عالبا ىلاغلا

 يف القتسم نوكي نأو 2« راتكه نويلم فصن وحن هتحاسم

 حبصأ نأ دعب اهتيمهأ اهل ةلأسم يهو نطقلا نع هتايداصتقا
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 . ةيسككر:ةياذعت قلع ةيكازتفلا هةيعمر|ككاجب  ةازإلا

 يهف اتلدلا نم ةيلامشلا كازخللألا: ف٠ زاوألا.ةعانرز نكيوعتأو

 عوزتو ةعورزملا ةخاتسملا"ةلمج نم. / 90 وحن اهدحو+ع نوت

 يف. الي را كاكاشي ليل اع( لطرف تلا 1 ناك ركاز رك طولا
 قطو عاووكك نا يان علا ةييدياولا ئه ا يالا

 . قالطالا

 ساب ال ةلغ يطعي هنكلو عونلا ديج سيل يقارعلا زرألاو
 ضوحلا 2 تناقش را وه دا ةفلظنتم فتحا 03( قطم ايم مهآو اهب

 ىلع شيابجلاو خويشلا قوس تاهج يف « تارفلاو ةلجدل ىندآلا

 تازفلا يف اضيأ ع رزي امك « ةلجد ىلع ةرامعلا تاهج يفو « تارفلا

 نم / 8١ وحنب قارعلا بونج نم قطانملا هذه مهستو طسوأآلا
 ةييلبجلا قدطانملا قب عاوازيفا عقايلالاةنيتحلا هلل: نازآلا# نفوعلادنإا

 ةقطنم 2 اهمظعم زرألا نم ةدودحم ةحاسم ةيروس عدوك

 عس وأ تاحاستم ع رزت لبق نم تناكو . صمح :ةظفاحمب خلك لت

 نطقلا ةغاؤر ناشعنا"نكل و٠ ؟ةكشمعلا ةظفاعتتبا ةووباعلا ونا لع

 ةجاح لقأو احير رفوأ وهف زرألا ةعارز ىلع تضق تاهجلا هذه يف
 تايملطلا ىلع دمتعي تاهجلا هذه يف يرلا نآ انف رع اذا ةصاخ ءاملل

 . تاقفنلا ةرشك ةليسو يهو

 ةكليسلاةكلمملا "و ورألا ا كلكم كاكا تملا ع رج كانك

 فوفقمهلا ةحاو دعتو ريسعو ءاسحالا ىميلقا ف ةني ةوفكعلا

 ةيادوكسلا اقترن ىدارعتسلا وود[ انحاز تاكا عقلا عا نانا
 . ىلحملا كالهتسالا ةجاح نم / 1١ ىلع ديزي ال

 سطملا تاذ نادوسلا+نم ةيبونجلا ءازجألا يفازرألا حلضيو
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 ”ةتاهحلا عال ف ةتهأ ال ىلع براجت نآلا يرجتو ينيصلا

 عمال ةرزإلا
 فنك ديبي كلقتن | (متإ كيسكللا_ىلمعألا .اهنطا روم ةندلا

 مسا نويكيرمألا اهيلع قلطيو . ميدقلا ملاعلا تاهج ىلا اكيرمأ

 يف فالتخالا اذه لثم دجنو 310126 اهنومسيف زيلجنالا امأ 20:

 مساب فرعت ةيب رعلا ةيروهمجلا يف يهف يب رعلا نطولا يف ةيمستلا
 « ةيرصملا ةرذلاب » مانشلا دالي يف فرعت امنيب « ةيماشلا ةرذلا »

 شيع » مساب نوينادوسلا اهفرعيو « انايحأ ءارفصلا ةرذلا وأ
 مدعم نلا

 | كفع عوفلا هردلاملا ناكر ]مفعل ةلكإ ةكلا "ةعبتلااو
 ةيعيبطلا ةرذلا ةعارز بلاطم نأ نع الضف زرألا نم اهتريظن

 نيش لا قلل فبات كرا ىضانشو ايلاف ا وزرع مسالا ةيوعإلاو
 ل اا واااو ند رلا الوممسملالا وذل هيا
 اتاي نأ "نيا هنتر ناعم اناا لك": د خف ا قاورحلا و ناتدنالل

 0 نرحل نطيل تاداقق ناب ا راش قفرا و انجح ةييكأ
 اذهل تاهجلا ضعب يف ةرذلا تعرز امبرو . باودلل ابيط افلع

 ١ ةدكحو ؟نشارخلا

 « زبخلا لمعل ةيحالص حمقلا قيقد نم لقآ ةرذلا قيقدو
 ناكس نم ريثك دنع يسيئر ءاذغك كلهتسي كلذ مغرب .هنكلو

 | ل علا هيرست ايي قيلاسلاب ىه امك ىب تلا ناعولا

 اك اهلككف] وكلاو ةياوعلا" نك ينك عاارونا ىفااةرذلا ١ عورتا

 يئرتشلا اكس 6 او" ةرنلا كلظتتو"" نيجاوارعتلا ١ ريصنع,هيف ”نفاوتي

 ب و امم عانق تاوكر انااا «انو واذ "اهيا فوضت ل ناوكيت فأ «لف عاقب

 اق



 نفوعت نأ ىَجيا انك ىابحلا نتا! لمصق لالخ 5 انا زحلة د: قنا اوك

 نم دحي ليلقلا رطملاو « تابنلاب راض عيقصلاو « سمشلا ةعشأ
 نسحأو .: بسانملا حضنلا نيبو هئيب لوحي دربلا نآ امك هومن

 حوارتي رطملا نم يونس طسوتمب عتمتت يتلا يه ةرذلا يضارأ

 "6 - «(لقألا نع اهتهع طقس نأ لع.اؤتميللالاك 72في قارب

 لكاؤأ و :عيبرلا .رخاءوأ يف .يأ# ١ ومتلا» لتصفلكاوأا قااوتكيللم

 . فيصلا

 ال داكت ةرذلل يفاكلا ىفيصلا رطملا تاذ ةراحلا تاهجلاو

 نعول باطلا لك ب اطول :يووخلا تاكاملا فدو كح
 ىرخآ ةيب رع تاهج يف عرزت ثيحب عفنلا نم ةرذلا نكلو . يب رعلا

 ةدمتعم عرزت تاهجلا اذه ىفو اهومنل فورظلا لثمآ اهيف رفاوتت ال

 ةتكتيمل ودق لعتلل ١ ةييقرغلا هيو رالجلا ]يف كالا يقنامك ىلا رع
 : ةشياخلا

 رمل ةنلط ولا و ياكل لد راد كح كرش ا
 ينويلم وحن طدم وتملا يف جتنتو . راتكه نويلم ١رآ" و ١ر١ نيب
 نييب رع نيرطق ىلع ةلغلا هذه ةعازز نضعقت داكتإو :- ىروعم نط

 ىلوألا عرزتو . ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلاو ةيب رغملا ةكلمملا امه
 عدزتو« يب رعلا نطولا يف ةيماشلا ةرذلا ةحاسم نم / "8ر4 وحن

 ةحابسملا نم يقابلا ان 5 ةمياشسملا هده نرش ميم لرم اريك ىرخدلا

 ةيروسو نانبلو نادوسسلاو رئازجلا نيب عزومف / " لثميو
 . قاارعلاو

 يح اعقل ىررنلا يسم روت انوا( ا كحو ةطاوي حا ور
 .:ىب رعلانطولا راطقآ يف.اهجاتنإو

 ةيبرغملا ةكلمملا يف ةرذلا ةعارزل ةمزاللا طورششلا رفوتتو

 ا



 جاتحت ةيفيص ةلغ ةرذلاف « رطملا ةيمك وه دحاو طرش ادع اميف

 كلذلو « فافجلاب برغملا خانم هيف نيمتي يذلا لصفلا يف ءاملا ىلا

 يعانصلا يرلا ىلع ايلك ادامتعا دمتعت برغملا يف ةرذلا ةنعارز ناف

 ضعب نا لب اهيبسانم ءىطوأ ىلا راهنآلا هايم هيف لصت تقو يف

 سلال ع يدلانلا ناك اس لاصفلا "كل ذ قا امام تجني بوتس نان
 ةكلمملا يف ةيئاذغلا ةلغلا هذه ةعارز يف عسوتلا نود لوحت يتلا
 ”ةيبيوتملا

 رهن يداو يه ةيب رغملا ةكلمملا يف ةرذلا ةعارز قطانم مهآو

 ةينيطلا ةبرتلا ثيح برغلا لوهس نم يلامشلا فصنلاو وبس
 ةدمود اقتسمف ماعلا لوط ءاملاب وبسس رهن يرجي ثيحو « ةيصخلا

 وبس رهن بونج نم ةدتمملا « سرتلا » ةبرت ةقطنم مث « يرلا يف
 للصف يف ششكي يذلا بابضلا دعاس دقو 2« تفسنت رهن ىتح

 يفكي ليلقلا ءاملا لعج امم ةبوطرلا ةبسن يف ةدايزلا ىلع فيصلا

 يتلا عرتلا هايم ىلع ةدمتعم ةرذلا عرزت كلذك . يرلا نوئشل

 . هيلا يهتنت يتلا ةديدعلا دفاورلا نمو تفسنت رهن نم جرخت

 ةيب رعلا لودلانيب يناثلا ناكملا لتحت ةيب رغملا ةكلمملا نأ عمو
 بوبحلا نيب ريخألا ناكملا لتحت ةرذلا ناف ؛ ةرذلا عرزت يتلا

 امأ « ناوينطولا نوخالفلا هعرزي امام اهمظعمو . دالبلا يف ةيئاذغلا

 تكليتشت و. وحال |. ةينفيشفلاا تدلل": ةعاازؤا تؤلئطقتق تناجألا

 . جراخلا ىلا ءيش هنم ردصي الو ايلحم لوصحملا عيمج

 جاتنالا نم / 594 وحن ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا جتنتو
 ةيضاوولا تدكملا قدح |(باهنتف ةكحتاانعلا 8ندلاانيعمجو يب رعلا

 عد وشسياو .. .ىارصملا فنارلا ناكشسل لوألا ءاذغلا اهنا رنا «ةيشسنتزئلا

 تافعاواز, ةخئاكنمب نمااز/ ةيقا وحن ؛ لكحت : :ثيحخ ”ةلليذ ةلفك _اهملظغم

 كانا



05 

"
ل
ك
ا
 

 انناي

ا
ي
 

 دسم

 ع

م
م
 

م
م
 

5 

د
و
م
ح
 

ع
ا
 

س انل

ا

س

 

م
ه
 

 وي

ك
ر
د
ي
 

6

 

 نس

م
م
 

 عارم

ل
د
 

ا
ك
 

ب
ج
 

 وا

0
 

1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
5
 
0
 

1 

 ١ ع



 رايس ) لفعل نس ىلا انك نيقلا »ع وي عييلسلا امضرلا
 ةحاسم ةلمج نم / !ر0 مسوملا اذه يف اهنم عرزي ام ةحاسم

 . ةيماشلا ةرذلا

 نم / ٠١ و ١ا/ نيب حوارتت ةحاسم ةيماشلا ةرذلا لغشتو

 00 لطتلار كفلا نسل اذهل ىهو ةيرملا كاعازرزا| ةحاسم
 م٠٠ وحن ةعورزملا ةحاسملا غلبتو . ميس ربلا ىوس اهيلع مدقتي
 جيردتلاب لقت مث يرحبلا هجولا تاظفاحم يف زكرتتو . راتكه فلأ

 - نذل 15 رىها نك دل ااه هش اور + اهنوبعلا يضر جفا لك
 ةست رفارف لو اة ولعالا نم عش :نعإ ناتج 2 تلطعت

 اقل دلل لاديعسلا اذهل و ديمي تاكسا ور ةيماكلا 4 طل رلا
 خانم اهمئالي امم شكأ ديعصلا خانم اهمئالي يتلا ةيعيفرلا ةرذلا

 . يرحبلا هجولا

 نآو اصوصخ « ىلحملا كالهتسالا ةجاح دالبلا جاتنا يفكيو

 ةرذلا نم نولوحتي سانلا نم ارشك لعج ةشيعملا ىوتسم عافترا

 ديزي هنكلو ةرذلا ىلع طغضلا نم للقي اذهو . ءاذغك حمقلا ىلا

 ترش ني حفر ا ماها يصار عننا تملا شيبس
 . (كداهدشسالا

 ةيماشلا ةرذلل ةعارز ةيبرعلا راطقألا ثلاث وه نادوسلاو

 نع :الضف شطعلا لمحتت ال اهنآل عساو قاطن ىلع عررزت ال اهنكلو

 ضرأ يه اهتعارز قطانم مهأو . اهتعارزب ةيانع بلطتت اهنأآ

 ثوحلا نم ةيماشلا ةرذلا تيسلو..: ىدتتش ةقطتمو .« ةريازجلا

 نم اريبك اءزج ناف كل ذل وا . نين اذ وبسلا ىلإ .ةيبجلا'ةينادغلا

 . نيديملا ضني ىف جراشلا لاير دمي ءاهجلاتنا

 وأ ةيماشلا ةرذلا نم ةدودحم تاحاسم ةيروس عرزتو
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 ةيروس يف اهتعارز حلصت الو . كانه ىمست امك ءارفصلا ةرذلا

 نلطتمد ةرتطم نأ و: . امانرعلا لح كيد لبا انقل لامن ل داكباالا
 نم / ٠١ نم رشكأ اهدحو جتنت ذا ةلغلا هذه ةعارز تاهج مهأ يه

 00 ينجاعلا ٠١ وحن ةيقذاللا ةظفاحم جتنتو . لوصمحملا

 . ةعمتجم ىرخألا تاظفاحملا

 52 وأ ءارفصلا ةرذلا نم ةهدودحم هك قارعلاعرزيو

 يدامرلاو دادغي ةيولآ يف ةصاخ ةفصب اهتعارز نكرتتو . ماشلا

 انه 30 حمتقلاب ةطولخم ايلحم كلهتستو . توكلاو يلايدو

 . نيخلا

2 
 يتلا ةشيتاهعلا ١ تاونحتلا .نم !ءانضيتلا!ة رن ذلابفو)ا ةعشش ل لاةرتنلا

 اهنم ىربكلا ةحاسملا نكت ناو « اهنم اًئيش عدزي ال يب رع رطق

 ةيبرعلا ةيروهمجلاو نادودسلا امه نييب رع نيدلي يف زكرتت

 0 1 ا 0 راشتنا ةعس يف ببسلاو . ةدحتملا

 يف يسيئرلا لماعلاو « ةيماشلا ةرذلا جاتحت امم لقأ يرلا ءام

 ردقلاب يب رعلا نطولا تاهج لك يف رفاوتت يتلا ةرارحلا وه اهومن
 . ةلغلا هذه هبلطتت يذلا

 عوز وا أ! ىرشسش خاتطو هوتلتاب١ أوال, هأروخت !حستتت 1'(ي اونلي زاككف

 ةيروهمجلا عرزتو ةعيفرلا ةرذلا نم / 8١ وحن هدحو نادوسلا
 هاظفأ انيك اهمعفةشقانلا نكمل ثلا ١افأ اكل! نكح ادكن ائىلا
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 ةيدوعسلا ىلا برفلا يف ةيبرغملا ةكلمملا نم اعيمج يب رعلا نطولا
 ةرذلا يضارأ ةحاسم )!١1( لكش ةطيرخلا نيبتو . قرشلا يف

 . يب رعلا نطولا راطقأ يف ةعيفرلا

 لغشتو نادوسلا يف ةيعارزلا تالغلا مهأ يه ةعيفرلا ةرذلاو
 وحن طسوتملا يف نادوسلا عرزي ذا تاعارزلا نم ةحاسم ربكأ

 . ((تاعاسا] همس الانا وال زر ةنسسلاب ف ناك قلة 2
 ىأ«نع.كرعوإ امم شكأةلغلا هذه نع ينادوسلا حالفلا فرعيو

 باختناو ةعارزلاب ةيانعلا مدع نكي ناو « رخآ يعارز عوضوم

 . نادفلا ةلغ ضافخنا ببسي امم ىواقتلا

 اهنكل و نطملا "ىلع ةدمتعم نادوسلا يف ةعيفرلا ةرذلا عرزتو
 ةريزجلا ضرأ يف لاحلا يه امك مئادلا يرلا ىلع ةدمتعم عرزت دق

 ” كانه ةفلدكيسلل!| ةيغا رؤلا 3 ريودلا ىف احضار انكم لخعلا ثيح
 . ةكرب اتلدو شاقلا اتلد تاهج يف ىضيفلا يرلا ىلع عرزت امك

 قرزألا لينلاو ناقةييك تا تاق لي دام يه ةيرطملا ةعارزلا تاهج مهأو

 6٠ ء 76٠١ نيب اهيف رطملا لدعم حوارتي يتلا يضارألا يف السكو

 رسطملا ةيمكب لاحلا ةعيبطب لوصحملا رثأتيو . ةنسلا يف !رتميللم

 . رطملا لصق ىلع هعيزوت ماظنيو « طقاسلا

 ةعارز ةيب سعلا راطقألا ةيناث يه ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو
 نيمسوملا يف يرلا ىلع ادمتعم اهيف عرزي وهو ةعيفرلا ةرذلل
 نكلو . ةيماشلا ةرذلاو زرألا نأش كلذ يف هنأش يلينلاو يفيصلا

 نم / 8/ وحن اهدحو لغشت يهف نيتعارزلا مهآ ةيفيصلا ةعارزلا

 هنكلو زرألا ةعارز يف عضولا هبشي اذهو ةعورزملا ةحاسملا

 يف اهمظعم عدزي يتلا ةيماشلا ةرذلا ةعارز يف عضولا نع فلتخي
 يف ةيلينلا ةعيفرلا ةرذلا ةعارز نكرتت داكتو ٠ يلينلا مسوملا
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 . زرألا نآش كلذ يف اهنأش مويفلا ةظفاحم

 كل سو لا كل حلا و
 كيل صحم ةكاشلبا نم زد لع نيك 3+ ليف" ةيئاشلا ةدّدلاَو
 لقتو يرحبلا هجولا يف عرزت نأ ردنيو دبيعصلا يف نطوتتو
 2116 ضف ايلعلا فم ع موتف لامستلاب وت انهتحا اهلك, اهعحاسم

 راتكهلا ةلغ صقانتتو . / ١9 ىطسولا رصم عرزتو اهتحاسم نم
 ةيلاعلا ه3رارحب ديعصلا خانم نأ ذا لامششلا وحن انهجتا املك

 العلك :ةلغلا هذه ةغاانات يف ناتتتلا"'تاذإ لما وعلا نق(هفافجمو ايببست

 ةيحالص لقأ خانملا ناك ةبوطرلا ةببسن تداز وأ ةرارحلا تلق

 1١ ةعيشلاب ةىدلل

 ةعق ىلا 8ن5شلودغا رز .ةنب وعلا ل دذلا ةثلاث يه ةيروسو

 فنصلاو . عيب رلا راطمأ ءاهتنا بقع « ايلعي » اهيف عرزت يهو

 امك فلعلا يف لمعتستو «ء ادج بوبحلا ريغص اهنم عورزملا

 يف يهو ( بنعلا ركس ) زوكولجلا ركس بوبحلا نم جرختسي

 . ءارفصلا ةرذلا نم ةيمهآ شكآ ةيروس

 ةيبرعلا لودلا يف ةدودحم تاحاسمب ةعيفرلا ةرذلا عرزتو

 ةيعارزلا تالغلا ىلوأ:ةيدوعتسلا ةيب رعلا ةكلمملا ىف ىهف ء ىرخألا

 ا انكلل تلاطل أ نود .اهيودق ةفايسبا لكشت و سيسكو

 كا دقو اللا و ف رلا سانا يفسح
 هر ا تالا ىف ىدتلا تل لعسد  نطرنلا 40

 . ةيلحاسلا هلوهس ةصاخبو ريسع ميلقا

 ةيماشلا ةرذلا نم ةيمهأآ شكأ ( ءاضيبلا ) ةعيفرلا ةرذلاو

 ايضا رايقككايس ندر 0ر10 ركن ناتج ايمن قا علال م ل
 12017 لك هلل اهيل ىانلا ةج ابك نم رخل اجو هبال اللا
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 ناكلشل يبق اهمألا:طلانعلا ؛ف لكسب نايف« كلقاردغتو٠ 1 قياقتما .ءانق
 ةزيبلا .ةسارلا» فنيل قاما نملاةجنامجلار ةئلطااخبق (ةايرألا

 هن و ردصي امع اهب نوضيعتسي ذا ةيناويدلاو ةيرصانلاو ةرامعلاو

 نم / مال وحن ةيولالا هذه مضتو . زرألا نم ىرخالا ةيولآلا ىلا
 ..قارعلا يف ةنذلا يبضارأ ةحابسم ةعومجم

 يلا
 نيطرلا ىف وتلا ةلثلعلا) تتاوملا صحا # يامل لا

 حارب كانكمت فلا 20 5 دع دلما ةماعلا لمت ل د1
 فلنا قفا يدرلا [ ردك و" اياب زا قالك نا درسا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو قازعلاو ةيروسو ايبيلو ةيبرغملا
 . ةعيفرلا ةرذلا عم اطلتخم عرزي ىلوآألا ةثالثلا راطقألا يف وهو

 نم ةيمك بلطتي نحدلا نأ الا هباشتت داكت نيتلغلا جاتنا فورظق
 . لقأ ءاملا

 .تادوسلا يف ةيئاذؤغلا تالغلا نيب يناثلا ثاكملا نحدلا لتحت و

 ةيناوقلا ةلعلا ةييفولا ةردلا ةضاسم ىلإ قوم ذل عساس كلذ
 ةلمج نم / 11١ وحن ةرذلا ةحاسم غلبت امنيبف « ىلوآلا ةينادوسلا

 ديزت ال نخدلا ةحاسم ناف ( نطقلا ادع اميف ) ةعورزملا تاحاسملا

 نأل ىطملا ةليلقلا ةيلمرلا ةبرتلا يف عرزي وهو . / ١ ىلع
 قطانم تناك مث نمو . ريصق همسومو لقأ ءاملا نم هتاجايتحا

 وحن اهدحو عرزت يتلا نافدرك ةيريدم يف ةيبسيئ ىلا ةععارز

 ةانسم ني 1 رسال اك ل ال ل لا ةحاسل حار
 . هلك يبرعلا نطولا يف نخدلا

 ةلحلاو ةيناويدلا ةيولأ يف نخدأا عمرو قارعلا يفو
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 9٠/ وحن ةيالولاهذه يفع رزي ام ةبسن-غلبتو ءةرامعلاو ةيرصانلاو

 نم شكا نخدلا نم قارعلا جاتنإو قارعلا يف نخدلا ةحاسسم نم
 اذهل اينلصت يشتز يراخلاب لا, ندنف !قاوملا ناكر كل دلو. ىرةكاليعما
 . جاتنالا

 نيب يناثلا ناكملا نخدلا لتحي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يفو

 راتكه فلأ ١6 ىلع ديزت ال هتحاسم نكت ناو ةيفيصلا تالوصحملا

 ةجا تل ز/ :4 ٠ نم, ششكأ يفكي ال ىدق وهاو ناس .ةنقلأ 1:4 وسن جتتت
 نم داريتسالا قيرط نع صقنلا دسي مث نمو ىلحملا كالهتسالا
 . نيدسع 4 ةيلحاسلا لوهتشلا يه هتعارز قطانم مهآو : جراخلا

 ميصقلاو كوبت تاهج يف نخدلا نم ةدودحم تاهاتكم عردزتو

 . فوفهلاو رمش لبجو







 نيح ولا هندصقي ناك و . ةيسيت وللا ةيندعلا تاوملا, م كسلا

 دوجي ال تابن وهو ؛ نكسلا بصق رشع نمايلاونرقلا نحاوأ تح

 ىلع دسمتعت برفغلال ود تناك اذهلو « ةيرادملا قطانملا يف الا

 يف تبث مث « ركسلا نم هيلا جاتحت ام ىلع لوصحلا يف اهتارمعتسم

 نوكت نأ نكمي رجنْنلا عاونأ ضعي نآ رشع نماثلا نرقلا فصتنم

 ةعانصل ماخ ةدامك رجنيلا ىلا تفتلي مل نكلو . ركسلل اردصم

 يف ايناطيرب تحجن امنيح ةينويلبانلا بورحلا لالخ الا ركسلا
 ركشلا لوصو نود تلاحو ابروآ ةراق ىلع يرحبلا اهراصح ضرف
 . هناطلس نويلبان اهيلع ضرف ىتلا دالبلا ىلإ تاجتنملا نم هريغو

 ةةعاتتماف وأ ينل «نمكركشملا "212:2 عجش ن1 ناكو

 ىربكلا تاعانصلا نم ةدحاول ةاون تناك ايناملاو اهسن رف يف عناصم

 نديرو يعقل مدت ةيياا كراج نينار و اهون ا داق نآلا
 اهلل ا ويدعم نجلا لكحل اهناعنا تميس الل

0 
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 ناكييومب اس نايل 2 هيوم اجتابك الو بجو حرو 6
 جاتحيو 5 عيقصلل نيت قتلا قطانملا ىلع رصتقت :هتعارز
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 ١ دالك لكش ىف اما" !ةيواعرلا نم نيفو:ردقل هزت ف بنصقلا
 نأ فحتلا نكني دا. بصقلا ةعارزل ليصفا ةرخألاو . ةيزاج هايم
 ةلطاشلا سسسمنقلاب :زيمتي ام هل ةمءالف ءاوجألا نتسحاو . اهميظتت

 ةداملا اهيف شكتو هداوعأ دتشت ةلاحلا هذه يفو « ةيفاكلا ةبوطرلاو

 « جوضنلا لصف يف افاج وجلا نوكي نأ يرورضلا نمو . ةيركسلا

 1 11 تابدلا اه نب'ةقيقدلا ةرتقلا »ده ف ةنيررغلا:ناطمالاق
 اهجضن متي بصقلا عاونأ ضعب نأ عمو . ةيركسلا ةداملا ليلقت

 ومن لصف بلطتت هعاونأ بلغأ ناف رههش ةينامث وحن يف

 هل ةحلاصلا ةبرتلا عاونأ دوجأو « ارهش 75و ١١ نيب حوارتي

 نم بصقلا ناك الو , فرصلا ةديجلا ةفيفخلا ةينيطلا ةبرتلا يه

 ةدمسألا نم اريبك اردق بلطتي وهف ةبرتلل ةدهجملا تالفلا

 . ةيتوزألا

 مدسس وم يفو « نزولا ةليقث مجحلا ةريبك ماخ ةدام بصقلاو

 انآ ليصل نإ ةلكلف تانك لقت نيتي .ريصتلا داصحلا
 امه نيرمأ بلطتي اذهو « ركسلا اهنم جرختسيو رصعت ثيح
 الو لقنلل ةرسيم ةليسو دوجوو ةصيخرلا ةلماعلا يديألا ةرفو

 نكمملا نم حبصأ دقف ةحاسملا ةعساو بصقلا عرازم مظعم تناك

 . ةقيضلا ةيديدحلا ككسلا طوطخ نم تاكبشب اهديوزت

 رفوتم ةيرشبلاو ةيعيبطلا طورششلا هذه نم اريثك نأ عمو
 0 اين دج ال اهناقا ب علا نطولا نما ةددعتم تاه
 كركم "طي ةعارز ترصتقا دقف اذهلو ٠ ةدودحم تاهج

 ديعصلا تاهج اهردصتت « ةيبرعلا يضارألا نم ةنيعم قطانم
 . ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا: يف .ىلغألا

 كن ناتالي ثلا كالنلا “نم ركتمسلا بدجق حنس نقاو
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 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف يعانصلاو يعارزلا داصتقالا يف
 . نيتلغلا نيب قرف كانه لظي نكلو نطقلا نأش كلذ يف هنأشو

 جيسنلاو لزغلا ةعانص يف نآلا ىتح ايلحم هنم كلهتسي ال نطقلاف

 قاوسألا ىلا هقيرط لوصحملا رئاس دجيو هجاتنآ عبر ىوس
 يستر نقولا يق حلا ربك هلع ةسملا كلو د ا

 لب « ماخ ةلفك هريدصت ليحتسملا نم حبصي مث نمو « رعسلا
 ىفالتت ىتح هتعارز قطانم يف موقت نأو دب ال هعناصم ىتحو

 يذلا .م .ع .ج يف ديحولا ركسلا عنصمو . ةظهابلا لقنلا تاقفن

 ةسفلو ةيدبا جملا تمارا تتمملا ميرزا كاي لاح
 ريركتلا بلطتيو « ةعانصلاب ال عيزوتلاو ريركتلاب صاخ عنصم

 مث 2« ةيدماوحلا عنصم هب عتمتي ام وهو اطسسوتم ازكرم عيزوتلاو
 . يئاملا لقنلا قيرط نع ةصيخرو ةلهس هيلا تالصاوملا نا

 ةبوك ةيراجت ةلغك بصقلا ةعارزب مثهت رسم تآذدي دقو

 ةعارزب اهمامته اهيف أدب يذلا تقولا يف رشع عساتلا نرقلا لئاوأ

 نيتاه ةمدخ لجأل يفيصلا يرلا ت اعورشم مظعم تناكو . نطقلا

 ذخأ مث الوأ يرحبلا هجولا ىف رشتنا نطقلا نأ امكو . نيتلغلا

 قي رطب ناو صل ا تلا ل

 راشتنا نكلو يرحبلا هجولا ىلا هنمو ديعصلا يف رشتن ةتنا دقف يسكع

 نطقلا راشتناب نروق اذا ادج ادودحم ناك لامشلا وحن بصتقلا

 .اململا و ب لطتغرلا 2

 دح غنا نازجدهةدهتش يذلا عسوتلا بصتقلا ةعارز دهشت ملو

 هذهو عناصملا ةجاحيب ةطبترم هراعسآو هتحاسم نآأل كلذ . نطقلا

 هك افكمجح «تاطانق آلا “منوي [:تنكأو 2 لجلال دق رعلا' لااوخلا» ظلعكت

 نايحألا نم ريثك يف ةموكحلا لخدت ىلإ ركسلا ةعانص ميمات لبق

 ؟/©



 ذا « عوضوملاب ةلص اهل يتلا فارطألا فلتخم نيب تاقالعلا ميظنشل

 عارزلل دب الو « بصقلا نم اهتجاح يفوتست نأ عناصملل دب ال

 اهتجاح ىلع لصحت نأ نم ةيلحملا قوسلل دب الو « لوقعم حبر نم

 اهتياعر نم دب ال ةكباسششتم حلاصم كانهف مث نمو . ركسلا نم

 . اهنيب قيسنتلاو

 ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا يف بصقلا يضارأ ةحاسم غلبتو

 تاظفاحم عيمج يف عدزي ىقافا م ا حلا قارا

 ديعصلا يف رفاوتت امنا هتعارزل ىلثلا طورشلا نكلو ةيروهمجلا

 نم ريكالا ءزجلا ناق كلذلو « يرحيلا هجولا يف اهرفاوت نم شكأ

 / 4 وحن اهصخي ذا ايلعلا رصم تاظفاحم يف دجوي امنا ةحاسملا

 20 ك1 ردك اهادخح وا انقا ةلطفاحم غعرزتو ةعورزملا ةحاتسملا نم

 0 لة
 لقوم ىلا ةبيضتلا" ةعارزي اههوهش مهرج لآ اينما ةظقاطلق
 كالمأ ) ةينسلا ةرئادلا تلمع يتلا تاهحجلا نم يهف . ةيخيرات

 فصنلا يفاهب بصقلا اني ا ان ساو

 رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا

 متهت ةنب رك فلقد يناق يه نادويسلا هد روهمج تاكو

 عضب ىلا ل عجري ال مامتهالا أذه نكلو ركبسلا بصق ةعارزب

 0 ا تعيق“ انلفةكالبلا "م ةرتك

 غلبتو دينجلا عورشم ةماقا ىلا هلا ف ذياو هوم

 قرزألا ليفلا نم تايملطلاب ىيدرح و راتكه فلز وحن ةنح اسم

 ةقاطب 11011 ةئمم ريمقون لا : ب

 ا



 يف بصقلا ةعارزل تصصخ: كلذنك دالبلا ةجاح فصنب يفكت

 . (راتكه فلأ )١1 نادف فلأ 58 ةحاسم ةيرقلا مشخ عورشم

 . ركسلل عنصم ةقطنملا يف ميقأو

 ةعانصل بصقلا عدزي ال نادوبسلاو .م .ع .ج ادع اميفو

 تاحاسم هنم عورزت نكت ناو . ىرخألا ةيبرعلا راطقألا يف.ركسلا
 . يلحملا كالهتسالل ةريغص

0 0 
9 00 0 

 ةلدتعملا تاهجلا يف الا حاجنب اهتعإرز نكمي ال ةلغ رجنبلا

 ةبوطرلا ديدشلاب الو ةرارحلا عفترملاب وه ال فيصب نيمتت يتلا
 . ةنسلا يف اموي ١ + لع تانالل ةلاملا ةرددلا رح 2-7

 ام وأ ةنسلا روهش ىلع عزوم رطملا نم فاك ردق رفوت بلطتي وهو
 دح نع نطملا ةيمك تدار اذاو . ىررلا هايم نما ردقعلا اذه لداعت

 يف ةلق ىلاو تابنلل يقرولا ومنلا يف ةدايز ىلا يدؤت اهناف نيعم
 قباسلا تقولاو داصحلا مسوم نوكي نأ دب ال كلذك « ةراصعلا

 لوصحم رفوأ ىلع لصحنت ىتح ةلدتعم ةرارحلا لظت نأ ىلع افاج هل

 . كسلا نم

 هازال ازع ريمي ةيئاعلا نى ضملا نير حاطم داع
 , ةدودحم هيف .جنبلا ةعارزل حلصت ىتلا قطانملا ناف فافجلاو

 ىلع طسوتملا يف يب رعلا نطولا يف هنم عرزي ام ةحاسم ديزي الو
 يف 727 "6 وحنو ةيرودس يف اهنم / 6--ذجوي راتكه فالآ

 ىرخألا راطقألا ضعب ىلع يقابلا ردقلا عزوتيو « ةلتحملا نيط.سلف
 . نانبلو سشازجلا لثم

 دقو يرلا ىلع دمتعت ةيفيص ةلغك ةيروس يف رجنبلا عرزيو

 ففي



 ديزي يتلا تاهجلا يف ةيوتش ةلفك هتعارز ناكما براجتلا تتبث
 هتعارز "ناهج مهأو .شتميللم ٠٠١ ىلع يونسلا اهرطم كسوتم
 ةحاسملا نم / 8١ نم شكأ اهدحو عرزت ذا صمح ةظفاحم يه

 هد ناز يل نحو قيقا ةظفايتي, اهيلت مث ؤطنبلاب, ةعقدوملا
 حوارتي الوصحم يطعت راتكه فالآ 5 و 5 نيب ةيروس يف ةعورزملا

 نع تنلا ١ < <16 < نيب

 نيل



 يابلاش وا
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 . ىو اذ دكا اهل اني نعت : ةيتابنلا تويزلا لك جرختست
 ايهسكاسسح رف تناك ايس جرت أ تاكا د
 . ةينشلا ناجح الا ل ةينتملا تافعالا ناب وأ رثثك اهنا مكاو
 قطانمل 0 لا ل دخلا 937 راما تاهجلا ف ما
 نم يرشكأ نم يراجت ساسأ ىلع تويزلا جرختستو « ةلدتعملا

 دنهلا زوج ةيراجتلا ةيحانلا نم اهمهأ . تاينلا نم اعون نيثالث

 ايوصلا لوفو ناتكلاو ينادوسلا لوفلاو نوتيزلاو تيزلا ليخنو
 نم ز/ 9٠ نم رثكأب عاونألا هذه كرتششتو « مسمسلاو نطقلاو

 تويزلل ىرخأ رداصم اهبناجي كانهو « ةيلودلا تويزلا ةراجت
 اهلك تاتابتلا هذهو . اهريغو سمشلا دايعو عورخلاو ةرذلا اهنم

 ىنثتسي الو ئبرعلا نطولا نم رخآ وأ ناكم يف ةعارزلل حلصي امم
 ط+ورشلا رفاوتت ال نيذللا تيزلا ليخنو دنهلا زوج ىوس كلذ نم
 . امهتابنال ةمزاللا ةيخانملا

 مدختست يهف « ةعونتم ةريثك ةيتابنلا تويزلا تامإدختساو

 ةعانيس ورع اتم يك تاسك كلش: علا نرءاصلا عابع اد

 تويزلا ضعب لمعتستو . دبزلا لئادب دحأ وهو نيرجرملا
 مسمسلاو ينادوسلا ةوملا تاق نزلا“ ماعطلا يف ةيتابنلا

 فلح محا ءاتطألا 3 كنتم اهنف تك ناك و < !ناهتلازق33بف
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 ميحشت. يف مدختسي اهضعب لازي الو « ةيئدعملا تويزلا اهلحم

 روطعلاو ةيودألا ةعانص يف اهضعب لخديو . ليخنلا تيزك تالآلا
 ةيصاخب زاتمي ام تويزلا نمو . عومشلا ةعانص يف ضعبلاو
 بيكرت يفو ءالطلا ناولأ جزم يف لمعتسيف « عيرسلا فافجلا
 « ةففجملا تويزلا » مسا عاونألا هذه ىلع قلطيو « شينرولا
 . ناتكلا رذب تيز قالطالا ىلع اهمهآو

 نوسرلا 2س
 « ةيراجتلا ةيحانلا نم تويزلا ةمدقم يف نوتيزلا تيز سيل

 ريصعلا نم جرخي ام هنيسحأو . اعيمج لكألا تويز دوجأ هنكلو

 نوتيزلا رصع يلاوتب و « ريركت ىلا ةجاح يف نوكي الو لوألا

 يف اهمظعم مدختسي « ةدوج لقأ تْيزلا نم فانصأ ىلع لصحن
 . ني رسلجلا في نون انضلار لمعد

 نذا يهف 2« ايسآ يبرغ نوتيزلا ةرجيششل يلصألا نطوملاو

 ضوح تاهج ىلا ترشتنا ايسآ يب رغ نمو « ةليصآ ةيب رع ةرجش
 لدتعملا افيص فاجلا خانملا دوسي ثيح ىرخألا طسوتملا رحبلا

 اهحلطاق ةيوثلا ايلادق نيعيتزلا ةرغش هلطت انورفو ءءاع نظعلاا

 تالغلا اهيف دوجت ال بصخلا ةليلق اهعبطب يهو « ةيريجلا ةبرتلا
 اهمادختساوه اهل يداصتقا لالغتسسا نسسحأ ناف مث نمو « ىوحألا

 لاق 2 راتبمتلا ةئيطي نوعيزلا ةركشاو ٠ توتيزرلا ةغازو ف

 د كلذ نعي اكل © لاول تأ ودتف . دعي 2 اييطلال ويصحم
 : ”كاصل) ةانعل 5 رمتم

 نيب نوتيزلا نم .ملاعلا جاتنال يونسسلا طسوتملا حوارتيو

 ١ر78 نم حوارتي ام تيزلا نم اهنم جرختسي نط نييالم "و 1
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 ز/ ١6 وحنب جاتنالا اذه يف يب رعلا نطولا مهسيو نط نويلم ١ر6 و.
 وحتب .ثالثلا هلود .كرتبشت يذلا يب رعلا .برغملا نم. اهمظعم يتأي

 نطولا جاتنا يثلث وحنب شاأتست اهنأ يأ يملاعلا جاتنالا نم / ٠٠

 . (؟1) لكش ةطيرخلا نم حضتي امك . اعيمج يبرعلا

 جتنت يهف « نوتيزلل اجاتنإ ةيبرعلا لودلا ىلوأ يه سنوتو
 لود نيب سداسلا ناكملا لتحتو « هلك يب رعلا جاتنالا عبر وحن

 . نوتيزلل ةجتنملا ملاعلا

 . بويحلا دعب سنوت يف ةيناثلا ةيعارزلا ةلغلا وه نوتيزلاو
 ةبرتلا ةيحالصل ينامورلا دهعلا ذنم اهيف هتعارز ترهدزا دقو

 ني ةحاسم لغشت نوتيزلا ةرجش تحيصأو . خانملا ةمءالمو

 هتعارز يف لغتشيو ةرجش نويلم ١١ وحن اهب راتكه فلأ 6٠١ ىلع

 يذلا ناكملا حضوي اذهو . ةيروهمجلا ناكسسم عومجم نم / ا وحن

 . يسنوتلا داصتقالا يف نوتيزلا ةرجش هب عتمتت

 نا لكنايعلا لانهتم «تاههق لنك أ يف :نوعيتاولا ناش فتحا
 كطشولاب تادنهج :نظمباو ١ *؛نسقافص“بوتج لن ةضيفنلا .لامش

 نأ نكميو . اضيأ بونجلا تاهج ضعبو لب يقرشلا لامشلاو
 رسهظم بسحب قطانم ثالث ىلا سنوت يف نوتيزلا يضارأ مسقن
 ةقطنملا : يه قطانملا هذهو « اهب ةيانعلا قرطو اهعاونأو ةرجشلا

 . بونجلا ةقطنم مث طسولا ةقطنمو ةيلامشلا

 نم اهمظعم ةرجش نييالم ةينامث وحن ةيلامشلا ةقطنملا فو
 نتاج دلت اناج شلل هذهبت ةكيددحلا (ةيانعلا. نكو .ةيئدقلا راحتكألا
 عجري ةديدج نوتيز تاباغ ةقطنملا لالت ىلع تعرز دقو اهتلغ

 . 15185 ةنس ىلا اهدهع

 دتمت ةنوتيز ينوييلم وح: اهرفف طسسولاو لحاسلا ةقطنم امأ
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 دتمت مةباغلا هذه تانختأ: ادق و ١ ١ نشم"ئلتيك 4 0اهل َوْلَع ةباغ لكش يف

 هذه ؟ىلا اهتيانع ةموكحلا هجوت ثيح برغلا هاجتا يف لخادلا وحن

 . اهجاتئا نيسحتو اهيضارأ ءايحال ةقطنملا

 ةعارز تاهج مهأ يهف ىصقألا بونجلاو بونجلا ةققطنم امأ

 سقافص ةنيدم اهزكرمو « رضاحلا تقولا يف يسنوتلا نوتيزلا
 . اهدحو راطمألا ىلع اهير يف دمتعت ةرجش نييالم ةرشع وحن اهبو

 ةبوطر ىلاو ةفيفخلا ةيلمرلا اهتبرت ىلا ةقطنملا ةيمهأ عجرتو
 هذه لالفتساب نويسنرفلا متها دقو . ىدنلا طوقسو ءاوهلا

 نوتيزلا ناك الو . سنوتل مهلالتحا دعي نوتيزلا ةعارزل ةقطنملا

 لاملا سأر رفاوت بلطتي وهف اماع نيرشع دعب الا هرامث ىتؤي ال

 يديأ يف كاذ ذا هتعارز مظعم تناك كلذلو + ةعارزلل مزاللا

 يكلو هلم و1 بقسط ازسوألا كالمتت هشآ دم يتلا تاكرشلا

 موركلاو بوبحلا عرزت تناك ىلوألا تاونسلا يف حب رلا ىلع لصحت

 نوتي نزلا تاني اع نما سلئثبك ءء وج لآ »دسسقو+_ ! هن وتيرلا راجيشا) نيب

 م00[ عب هلطس سلا ةيوكشلا ل ارتبفع ىلإ

 ىوس لمشي ال يلاحلا تقولا يف سنوت يف نوتيزلا راشتناو
 براجتلا تلد دقف « اهيف رشتني نأ نكمي يتلا ةحاسملا نم ءزج

 ةيلمرلا ةبىتلا تاذ ةيروهمجلا تاهج لك يف حجنت هتعارز نأ ىلم

 دحلاو. رشتميللم ٠٠١ ىلع ديزت رطملا نم ةيمك اهيف طقسي ىتلاو
 لحاسلاى تح هصفق ىلا هنايزم نم دتمي داكي قاطنلا اذهل يب ونجلا

 . ةبرج ةريزج هاجت

 نمو ىرخأ ىلا ةقطنم نم يسنوتلا نوتيزلا جاتنا توافتيو

 .تيزلا نم نط فلأ 7١ وحن غلبي طسوتملا نكلو ٠ ةنسس ىلا ةنس
 كالهتسالا ناك املو . نط فلأ ١٠١ ىلا بصخلا ينس يف عفترت دق

22 



ك
ت
 

| 
سس
 
بح
يص
و 
م 
ق
 
12
 

12 



 ريدصتلل' اضئاف سنوتل ناف ايونس نط فلأ "0 وحن غلبي ىلحملا

 01 ب ا

 لل كلا رف تابت لا لطب را ل تت ا وسو
 هتعارزب ةموكحلا ىنعت كلذلو « ةعارزلا ىلا سيتسالا يضارأ

 اي كور 1 وج هيا او قو

 ماقملا انايحأو يناثلا فأ ةتلاثلا ماقملا لتحيو ةيسنوتلا ةيذغألا

 نييالم ٠١ وحن هتارداص ةميق غلبتو ةيموقلا تارداصلا نيب لوألا

 . يعارزلا لخدلا لماك نم ز/ ٠١ وحن يأ رانيد

 جاتنالا نم / 4 نم رثكأ لثمي ال سنوت جاتنا نأ عمو

 ةكعنلا !قوذلا نياك":لمداسلا' ناتكلا للتخت' اَهلعحَيا امم يملاعلا

 هتيزو نوتيزلل ةيملاعلا ةراجتلا يف ثلاثلا زكرملا اهل ناف « نوتيزلل
 يلحملا كالهتسالا يف ةلق هيلع بترتي امم اهناكس ددع ةلقل ارظن

 . ةيملاعلا ةراجتلا نم / ٠٠ وحنب كرتشت كلذلو

 نوتيزلل ةعارز ةيبرعلا لودلا ةيناث يه ةيبرغملا ةكلمملاو

 فلأ ١1١٠١ ىلع ديزت ةحاسم يف رشتنت ةرجش نويلم ١7 وحن اهيفف

 طدموتملا رحبلا لحاس ىلع لامشلا يف نوتيزلا عرزيو . راتكه

 هلابجو فيرلا تاهج لثمتو . ةضفخنملا ةيريجلا باضهلا ثيح
 ثيح هزات تاهج اهيلتو « ةعارزلا هذه يف صصختلا قطانم مهأ

 ديس .تاوتيولا ةعاقرلا كايجلا دع كوه. ققاو: ةيزذلارةبزعلا
 قش ىطسولا قيلطا قف نوتيرلا ع رزي كلذك. ةسدقلا اتؤألا
 ناكملا لتحي ثيح شكارم لوهس يفو « ةضفخنملا ةيلبجلا حوفسلا

 بونجلا يف سوس يهن ضوح يفو « ةيرجشلا تالغلا نيب لوألا
 ىلا ةجاح رشكالا راجشألا ةعارزب حمست الف راطمألا حشت هت وح

 ءاملا | ١] ليلقلا .اهينكي عونق ةرجش مقاولا يف كوتيرلاف .
 ايلا
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 ةمير#] / , رست أ سم زر تنج 1 سو ١“ رملي مع
 هسا اكس « تكاعاو



 باضهلايف ىتح عرزت كلذلو « ةبرتلا عاونأ نم عون يأ يف ومنتو

 يف دمتعت يتلا ةيوارحصلا هبش قطانملا يفو ةيقرشلاو ةيبونجلا
 ليغخنلاو نوتيزلا لثميو « رابآلا هايم ىلع وأ لويسلا ىلع يرلا
 فعض مغر عساو قاطن ىلع اهيف عدزيو تاهجلا هذه تالغ مهأ

 . حاملا ةلقو ةبرتلا

 اركب نرد لا تير هن ايييتلا ةقلعملا جاتنا حوارتيو
 ب اطنالا اذه نم( ناكألا ءرجلا نكل :"اهيوثم نلع فلآ ك7
 « ةيناويحلا نوهدلا نع يلاهألا هب ضيعتسي ثيح ايلحم كلهتسي
 لبقتسملا يف نكميو . ريدصتلل حلصي ضئاف ىقبتي ام اريثك نكلو
 اساسسأ تيزلا حبصينأ ةيبرغملا ةكلمملا يف ةعانصلا روطتت نأ موي
 . اه ريغو عومشلاو نوباصلا ةعاتصك ة:نه دارم تاغاتيسصل

 وهف يب رعلا نطولا يف ةيسيئرلا نوتيزلا قطانم نم رئازجلاو
 ددع غلبيو « اهيضارأ نم ةديدع تاهج يف اعورزمو ايرب ومني
 اليلق ديزت وأ ةرجش نويلم ١١ وحن يرئازجلا نوتيزلا راجشأ
 لالقتسالا لبق نويسن رفلا ناكو ٠ راتكه فلأ ١5١ وحن لغشتو

 ىلع نوتيزلا تاباغ دتمتو . نوتيزلا راجشأ ثلث وحن نوكلتمي

 اهيفف هتعارز تاهج مهأ يه لئابقلا ةبضهو « لحاسلا لوط
 . يرئازجلا نوتيزلا راجشأ نم / 25٠ وحن اهدحو

 نط فلأ ١6١ وحن يونسلا شازجلا جاتنا طسوتم غلبيو

 تافهيسلات تتكأ] و بتي لا نم نط تلا 16 ءايهز وتوك ك11نم

 غلبي ذا لئابقلا ةبضه ناكس مه نوتيزلا تيزل اكالهتسا

 ردصت ام اريثكو . ةنسلا يف ارتل "4 وحن درفلا كالهتسا ٍطسوتم

 عم بدسمانتت ةدوج لقأ افانصأ دروتستل ديجلا اهتيز .شازجلا

 . ناكسلل ةيئارشلا ةوقلا
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 نم هقيسي الف ايبيل يف ةيعارزلا تالغلا مهأ نم نوتيزلاو

 ريثك يف ايرب ومني ناكو . ريعشلا ىوس ةيداصتقالا هتميق ثيح

 ربيكأ ةبسن يطعت يربلا نوتيزلا راجشأ لازت الو دالبلا ءاحتا] نم

 قيع. بيق و.::ةييفاكلا ةكيادملا نابجنخالا تان“ اذار ةعيتولاب نم

 « توتيزلا ةعارزب ايبيلل مهرامعتسا ةرتف ءانثأ نويلاطيالا

 لتيجلاو لحاتسلا ميلقا نم ةعساو تاحاسم يف هراجشأ اوعرزف

 ةيالو صتخت « ةرجش نييالم 5 نم شكأ ايبيل يفو . رضخألا
 . ةقرب ةيالو يف يقابلا دجويو اهنم ر/ 8ا/ وحنب اهدحو سلبارط
 يف ةعورزملا راجشآلا نم ليلق ددع الا اهب سيلف نازف ةيالو امأ

 . ه2 احا 5

 وعلا كادغيجلا "قا افلا قمع دافعت فانه زجر ار هسا ركأو
 يرلا مدختسي دقو . ارتميللم 50١ و ١2١ نيب اهرطم .حوارتي

 ةقطيطكا كنود جت وأ قوقيولا زي داو دحلم 4 قيم ةعارز يف يعانصلا

 « طقاسلا رطملا ةيمك بذبذت عم ىرخأ ىلا ةنسس نم لوصحملا

 جتنت ةنسلا يف نط فلأ © و ٠١ نيب لوصحملا طسوتم حوارتيو

 ءزجلا كلهتسيو . تيزلا نم نط فالآ 5و 5 نيب حوارتي'ام

 ىلا ةصاخب و يقابلا ردقلا ردصيو ايلحم جاتنالا نم ربكألا

 ةصاخب و نوتيزلا ةعارز يف عسوتلل عساو لاجم كانهو . ايلاطيا
 سابا بلع توسل اء ةلحلاب يطالب نوال علا 2 د
 تالتشلا فرصتف نوتيزلا ةعارز عيجشت ىلع ةموكحلا لمعتو

 ةببايذ ةصاخيو تافآلا ةحفاكم يف مهدعاستو عارزلل ناجملاب

 .”ةعداف رئاسعب .يبيللا عامنالا تيصعا اقرا ريتك فلا زهوقيرلا

 يب رعلا قرشملا لود ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ردصتتو
 فلأ ١71 وحن لغشت ةرجش فلأ ١1 وحن اهيفف نوتيزلا ةعا هز يف

 ياك



 رشتنتو . رامثلا نم نط فلأ ٠ وحن طس روتملا يف جتنتو راتكه

 ةيقذاللاو بلدا ىف صخألا ىلعو تاظفاحملا مظعم يف نوتيزلا ةعارز

 1 ا 0 فعلا ”تضط رشتاءاهسلظو ًابلدا» عتتحوبلشو

 ةمئالملا قطانملا بسحب ايميلقا عزؤتت نوتيزلا نم ةفلتخم افانصأ

 يروسلا عرازملا أدب دقو .راطمألا ةيمكو ةبرتلا ثيح نم اهومنل

 ةمرهلا راجشألا ديدجتبو نوتيزلا ةعارز يف عسموتلاب متهي
 . ةيلحملا فانصألا نيسحتو

 تالفلا نيب يناثلا ناكملا نوتيزلا ةعارز لتحت نانبل يفو

 دل < | اهتم :تناعلا لخدلاَو ةغو رنا ةساخنللاا نكيح نم هكعانلا

 مهسي ةعورزملا يضارألا نم ابيرقت ر/ 1 وحن نوتيزلا لغشي
 عدزيو . ةعارزلا عاطق نم يموقلا لخدلا نم / ٠١ وحنب اهجاتنا

 لا ل رزلا فاو كم ريك هداني هاجت 1 ني تكي قيفرسيررلا
 يفكيو . عاقبلا لهس يف هراجشأ ضعب دجوت امك يبونجلا نانبلو
 ضئاف امئاد هنم ىقبتيو تيزلا نم دالبلا ةجاحي نوتيزلا جاتنا

 !!:هةنضحلل

 دهيم ونملا ف نوتيازلا نم نط نقلا 7١09 ”وحن بع

 يه هجاتنا قطانم مهأو « ةيبرغلا ةفضلا نم همظعم يتأيو ايونس

 ام لغشت ةرجش نويلم ١ر4 وحن اهيف دجوي يتلا سلبان تاهج
 مح نزاع توك لاو.( راكم تالا ١ ) نود ينلا ةناملا نخلي ف

 دم رس نواس روج اك كوسا 15 جا و را سر

 . ديعي نمز ذنم نوباصلا ةعانبصب سلبان
 ةيلامشلا قطانملا ىلع قارعلا يف نوتيزلا ةعارز رصتقت داكتو

 راجشأ عومجم نم /117 وحن مضي هدحو لصوملا ءاولإةذأ ىتح

 . ةقيشعب ةقطنم يف ةصاخ ةفصب زكرتي وهو « دالبلاب !نوتوزلا
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 نوتيزلاب راتكه فلأ وحن ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا عرزتو
 نم / ٠١ وحن اهدحو مضت ىتلا مويفلا ةظفاحم يف اهمظعنم دجوي
 ةحاسملا نم / ١" وحن اهبو ةريحيلا ةظفاحم اهيلت: مث ةحاسملا

 نكلو « نط فالآ / نوتيزلا نم يونسلا جاتنالا طسوتم غلبيو

 ديزي ال اذهلو تاللخملا يف لمعتسي جاتنالا اذه نم .بيكألا ءزجلا

 يف انط ٠١ ىلع نوتيزلا تيز نم ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا جاتنا

 . ايونيم طسروتملا

 رطقلا هرب
95 4 

 نطقلا تاجتنم ىدحا ةليوط تاونسل نطقلا ةرذب تلظ
 حاجن نكلو « تالضفلا نم ريتعت تناك اهنا لب ةيمهآلا ةليلقلا
 الو . ةريبك ةيداصتقا ةيمهأ اهاطعأ تيزلل ردصمك اهمادختسا

 ناف فيلاكتلا رشك اهلقن لعجي امم نزولا ةليقث نطقلا ةرذب تناك

 ناو ةداع يعارزلا جاتنالا تاهج يف موقت تويزلل رصع عناصم

 تبع. -4] .نطعلا هعاوب تاهج نم لفتت لأ نيرا مر دملا نحح نك

 ::كرليتمالا) فارسا نم ااه رك سف

 دعي ماعطلا يف اعساو امادختسا نطقلا ةرذي تيز مدختسيو

 . يعانصلا نمسلا عاونآ ضعي هنم نوكتف دمجي دقو « ه.ريركت

 نم ةمخض تايمك ةرذبلا نم جرختست رركملا تيزلا بناجبو
 نم ىقبتي اهو عمشلاو نوياصلا ةغاتنص يف مدختست تي ّولال

 وأ ةيشاملل افلع مدختسي تيزلا صالختسا دعي ةرذيلا تالضف

 هد ا ديم.ست يف لغتسي

 ثوُيلم ١ راقي وخن :نطقلل ةردي. نم يب رعلا نطولا جاتنا| الضو

 وحنب ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا مهستو « طسوتملا يفةيونس نط
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 ,وحنب ةيروسو / ٠١ وحنب نادوبسلا مهسيو جاتنالا نم / 6١

 نيط.دلف همظعم جاتنا يف كرتشتف يقابلا ويتعلم ع يبرعلا

 . قارعلاو ةلتحملا

 قاكلا ةلااكلا "كدا" ل ”دحاا ةاؤملا هلك تجلا هظناكاو

 تدقار» هت ةيل اعلا "عططللا وارجدز اب نا رتاقا م متل ىلا لتطنفو
 ل تمل قلك تسبح ترمعصاو بعلاللا سل ولو ةقتشلا قع
 انا[ اينف ةضايفلا | تؤيررلاب ةعانص تسصضاآو « :ةردقلا

 نم فلتخي لوصحملا نكلو « ريصعلل دعملا نطقلا ةرذب لوصحم ىلع

 نم هل ضرعتي امو نطقلا لوصحمب هرثأتل مسوم ىلا مسوم

 ةبولطملا ةرذبلا نم مزلي ام داريتساب ةلودلا موقت مث نمو « تافآ

 نيثالثلا وحن اهددع غلب ىتلا رصاعملا ليغشت نم. نكمتتل ريصعلل

 فاعلا اطلق عج ةيوبقل ةيلجملارة رديلا قلبا توب هع ةلاجوف

 يف نطقلا ةرذب نم ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا جاتنا غلبيو

 تيزلا نم نط فلأ ١١52 وحن يطعت نط فلأ 8٠١ وحن طسروتملا

 دسي اذهبو . يلحملا كالهتسالا ةجاح نم لقأ لازي ال ردق وهو
 ترزق هاو هل ودام لتجف 1511 فاو ةلاونيلالا قمل راع 201 ىمقجلا
 تالدعم نيسحت ىلع انلمع ول اهريفوت نكمي ةيعصلا تالمعلا نم

 . جاتنالا

 لادلل ب ةرادملا ناك كارتسلا لجو ماج ةلكك جداشلا
 . نطقلا ةرذب .ردصت يىتلا ةيبرعلا
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 اهفرع يتلا ةيتيزلا روذيلا تاذ تاتابنلا مدقأ مسسمسلا

 ذا « تيز نم هيوحت امي روذبلا عاونأ ىنغأ هروذبو . ناسنالا

 يف / ٠١ غلبت امنيب / ٠١ و 00 نيب اهيف تيزلا ةيسسن حوارتت
 الضفو نطقلا ةرذب يف / ١8 و ناتكلا يف / "19 و ينادوسلا لوفلا
 اضيأ ةينغ يهف مسمسلا روذب يف تيزلا ةبسن عافترا نع

 ةصاخيو ةيندعملا حالمألا ضعبو تانيماتيفلاو نيتوربلاب
 روفسفلاو مويسلكلا

 0 وحن ملاعلا يف مسمسلاب هلع و نزلا .ةحباسمملا [لظحس وتل غلب و

 0 !ن2.نيكب جواري ام حتنت' اليالق ني نت "وأ ناتكه :نييثالف

 نيب سماخلا نكرىملا لتحي اذهب وهو . روذبلا.نم يرتم نط نويلم

 هلل ل اةمقلا اكل ةقناشمل قا باننا هيديصي كد دلل تالا ملا
 ايوصلا لوفو نطقلا دعب يتآي وهف روذبلا نم جتانلا لو.دصخملاو
 ناككلا و ينادوسلا لوفلاو

 ةحاشملا نم 7/7 2-١3 "نيب حوانتي اهب ىب نعلا نطولااعارّريَو

 اق يل فحم كولا ةللع + انتا نكلو مكسحلل 'ةيلااكلا
 ةطيرخلا نيبتو . روذبلل يملاعلا جاتنالا نم 21197 ا وادي

 ةنايتسلا ) يب تلا رلا”راثبقأ قف مسجلا اننا[ 0 فخ
 . لوصحملاب ةعورزملا

 ةحتنملا يب رعلا ملاعلا لود نادوسلا ةيروهمج 02

 ايوجلا امال نيرا اقم 2 رطل كول رتي اد عننا مسكنا
 عدزت يتلا ملاعلا لود نيب :ثلاثلا ناكملا.لتحت اهنا" لب هلك

 كو دلل تاقنا"و]) هلل ورمل ةحاسمملا كيان نم هام سلوكا
 : اديك ار ةييدسعلا نيدعلا كيس كلذ قرامتسلب
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 وهو « زمحبألا و ضيبألا ماسمتسلا يع وذ ثادكوكتملا عدزيو

 اقوس امئاد اهل دجي وهف ينادوسلا حالفلا دنع اهتيمهأ اهل ةلغ

 قه قا ن جراخلا ىلا ري دصتلل وأ يلحملا كالهتساللل ءاوس :ةقفان

 تاحاسم كانه نكت ناو رطملا يضارأ يف ةصاخ ةفصب عدزي

 هتعارز تاهج مهأ تناك اذهلو . يرلا ىلع ةدمتعم عزت ةدودحم

 يفو < نافدركب ةرذلا قاطن يف ارطم رزغألا تاهجلا نادوسسلا يف

 « ةزافمو فراضقلا يحاون يف السك ةيريدم نم ةيبونجلا ءازجألا
 عرزت كلذك « قرزألا لينلا ةيريدم لامعأ نم جنفلا زكرم يفو

 :+ ناوق ان اددو ةينز ودم الأ ليثلا يلاعأ تايريدم يف ةليلق تاحاسم

 . ةعيفرلاو ةيماشلا ةرذلا عم ةطلتخم ةلغ مسمسلا عرزي امبرو

 ةحاسملا نم /.4 وحن ٍطسوتملا يف مسمسلا يضارآ ةحاسم غلبتو

 . ةيسيئرلا تالغلا نيب ثلاثلا ماقملا هل لعجي امم ةعورزملا

 وهف يملاعلا جاتنالا نم / 1 ىوس جتني ال نادوسلا نأ عمو

 ةنقيلا ا ةلنيادلا نئاتحشلا سقم اهلا هناك نيس ب كل
 . ةيبعشلا نيصلا ىوس مسمسلل

 لودلا نيب يناثلا ناكملا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا لتحتو
 غادي" ئتلا ةحاسملا نكت نأو . مسم.سلا روذي جاتنا يف ةيبرعلا

 يف راتكه فلأ ٠١ و ١6 نيب حوارتت ةدودحم اهيف امسمس

 لود نيب ريشع نماثلا زكرملا يف اهلعجت ةحاسم يهو . طسوتملا
 ىلوألا ربتعت هسفن تقولا يف اهنكلو مسمسلا عرزت يتلا ملاعلا
 .. ناتكولا_ةلغ ثتيح نك

 قبددوحلا ةيفب وبلا ادي لويمجلا ف معشلا ةعابت نك صحو

 هك لا يلامجا نم 0 07 وحن عبرألا تاظفاحملا هذه سصخي ذا

 اند



 ةريحبلا تاظفاحم ةيمهألا يف اهيلت مث : اهلك ةيروهمجلا يف ةعورزملا

 را لل 1منرجل تن للكاكو الهو '!ةييدلاع ناكمأفا هذيل انساك

 ىودس عاررم ل ”انكهنكلاو رامكيلا  هتكلغ تح نع اهكقمج تاظفاخملا

 . ةدودحم ةحاسم

 ةيروهمجلا يف مسمسلا نم نادفلا جاتنا طبسوتم نأ عمو
 ةحتنملا ملاعلا لود ةمدقم يف اهعضيو اذل انك ريطعي ”تحتملا هني ركل

 نيك رق دان ادادارو انا نكمي نط ودل 1١ ذه ع ذلادهل

 ةيروهمجلا تاظفاحم عيمج يف ةيفيص ةلفك مسمسلا عرزيو
 بذب ذتتو قشمدو ءاديوسلا يتظفاحم ادع اميف ةيروسلا ةيبرعلا
 فل مور انفال زعل وز اطل 3 اهمكلاو دن "ىلإ اع م ةحاسملا
 تاظفاحم جتنتو روذبلا نم نط فالا ةعب رأ يلاوح جتنت راتكه
 يروسلا تااشتحن الا“ قلما 00 هن اك ردو يف دال <: ورلا ريذ

 . ةيقابلا ةيمكلا جاتنا يف ىرخألا تاظفاحملا كرتشتو

 دآ تارملا اننا عييع قاع رزي داكي سمعتلا نأ عمو
 يهو ةعورزملا ةحاسملا نم / 565 نم شكأب صضخخُم ةيولأ ةعبرأ

 قارعلا جاتنا غلبيو ةلحلاو يدامرلاو ةيناويدلاو دادغب ةيولأ

 الو ايلحم اهلك كلهتست طسوتملا يف نط فالآ © وحن يونسلا
 ليقفلا ميسعلا ثلا داخلا اقل اهتتسيوطي

 ب م ه

 07 9 كلا ةردب

 ١] . ءاوسلا ىلع هروذنبو هفايلأ ىلع لوصحلل ناتكلا عرزي

 صلختسيف ةرذبلا'امأو : ةيجيسنلا تاعانصلا يف لغتستف فايلألا

 هضرعتب فجي هنأ ناتكلا رذب تيز صاوخ نمو . تيزلا اهنم
 ءالفعمسلا ةعانص يف ةصاخ ةيمهأ هل تحبصأ مث نمو « ءاوهلل

 لا



 لماعي امدنعو . ةيعانصلا هتالامعتسا تشكو شين رولاو

 نأ نكمي ةيرط ةدام يه و « مويل ونيللا ميق د افقي وكيت اك .تتنركلاو

 . لاوحألا ضعب يف طاطملا لحم لحت .

 9 يهف ةدودحم يبرعلا نِطولا يف ناتكلا يضارأ ةحاسمو

 ةحاسملا نم / ١ نم لقأ يأ راتكه فلأ 16 ىلع طسوتملا يف ديزت

 فلأ 7٠١ وحن يأ تيزلا نم ملاعلا جاتنا نم / ١ وحن جتنتو ةيملاعلا

 يه يبرعلا نطولا راطقأ نم ددع يف ناتكلا 2 21

 شصازجلاو ةيبرغملا ةكلمملاو قارعلاو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 قاع يتلا اهدحو يه ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلاو . سئوتو

 راطقألا امأ . اعم روذبلاو فايلألا ىلع لوصحلا ضرغب ناتكلا

 . اهدحو روذيلا ىلع لوصحلل هعرزتف ىرخجالا ةيبرعلا

 ناك رشع عباسلا ناكملا ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا لتحتو

 نم ] ٠ر65 ىلع اهجاتنا ديزي الو ناتكلا روذبل ةجتنملا لودلا

 نم ناتكهلاةلغل ةيسنلاب تلاثلا ناكلبا ( لعدم :ايتكلاو + يملاعلا جاتنالا

 ناتكلا ةرذب نم ةدحتملا ةيروهمجلا جاتنا طسوتم غلبيو . روذبلا

 . ايلحم اهلك_كلهتست يرتم نط فلأ ١1 وحن

 يف هتعارز زكرتتو هفايلا ال هروذبل قارعلا يف ناتكلا عرزيو

 نينسلا يف هتعارز تشعتنا دقو ةيلامشلا ةيولألا يف مث يلايد ءاول

 برقي ام جتنت راتكه فالآ 9 وحن ةعورزملا ةحاسملا تغلبف ةريخألا

 .. روودملا# ئم ارتي نلع كفالآإ8 ةوع

 قارعلا يف اهتعارز يف عسوتلا نكمي يتلا تالغلا نم ناتكلاو

 ةعارز ىفعت يهف ةعارزلا هذه عيجشت ىلع العف ةموكحلا لمعتو

 لخدتيو « هميمعت ةيادب دنع تاونس ثالث ةدل ضرآلا ةبي رض نم
 ةيمك نينسلا ضعب يف يرتشي يذلا يعانصلا يعارزلا فرصملا
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 . نيحالفلا .ىلع اهعيزؤتل ةديجلا نوذبلا نم

 ئدزي ثيح ةيبزغملا ةكلمملايف اهتميق اهل ةنلغ ناتكلاو
 ميبلقا| هب فشلا. قظااننم مهآو لوألا مايسفملا ق3 ةتي5 لع لوصحلل

 عارم بنج ىلا اينج عرزي ثيح سانكم  ساف ضوحو ةيواشلا

 0 ال كل م ال ل تقلب نودعلاو ب دخلا
 يف هودحم قاطن ىلع عدزي كلذك . ةهكافلاو لوقبلاو غبتلا هعم
 ناتكف تلا )8 قحت انراتك ةعوردملا ةحاسملا غلبتو . شكارم لهس

 . روذبلا نم نط فالآ 5 نم برقي ام جتنت

 ثرسفعملا يتل ود يف ناتكلا نم. ةداؤدحم تاحاسم:عيرزت كلذك

 . سنوتو رئازجلا نييرخالا

 ىاروسبلالوعلا
 يف ةصاخ ةفصب لمعتسي تيز ىلع ينادوسلا لوفلا يوتحي

 . ةحاسم ملاعلا يف ةيتيزلا بوبحلا عميس وأ وهو « نيرجرملا ةعاتص
 كنوفلا. امإ لاقي نفنوف“ نسال ١ وجت_روونشتللا ريغ لوفلا يطعي و

 جرختسي ام تيزلا عاونأ نسحأو . / 5٠ وحن يطعيف روشقملا

 ىلا هلوصو لبق ةداع رشقي لوفلا نكلو « روشقملا ريغ لوفلا نم
 رسما وو اوك درب م راو ا ب عقل
 الضف اذه روشقملا ريغ لوفلا نزو نم ./ ١ زواجتي ال روشتقملا

 ..ةمجح ىف [ىتك لقأ منأ نع

 1 1 ل
 ان ئرراويدبت نط فلا ر) ** 5715+ ناب طسونملا ف حوارتي

 ةيروهمج ردصتتو يملاعلا جاتنالا نم / ١ر4 و ١ نيب حوارتي

 اك ايي ل ا لا لولا ةسلا ةياشلا داسقألا تاذولألا
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 ةللعيب زعل مةئر و هع ةاهيلخ] مبيع قلقعلا جاتنالا نم 7 9/8 نم

 وحن اهبيصن و ةلتحملا نيطسلف مث « / ١7 وحن اهصخيو « ةدحتملا
 ةبوملا,ةيد وهمحلا ميفوتل لسدتك قاتلا لالا دلال

 . نانيلو.ةبب مل طتكلسل 0 يد سل يا 14 يل
 نكد هش ينادوسلا لوتفلا“ ةينالدوسلا :ةغلاوولا تفرع دقو

 نافدرك يف ةيلمرلا يضادرالا يف ةصاخ .ةفصب عرزي وهو . ديعب

 تاجحابيِف يف عرزي امك, نةيكوايوت مل ايدي وم دليل ويليراوتلا لاصتيو

 دوجتازنا لاقي و ..فادويسلا يلامش ف يعانصلا ىرلا ىلع ةدودحم

 اهيلي مث « قرزالا لينلا يف صريصورلا ةقطنم هجتنت ام هفانصأ
 حجتنت يتلا نافدرك ةيريدم يف ةباور مآو دهر لاو يلقت جاتنا

 ثلاثلا ماقملا يف يتآي مك ناو وسلا لوكصحم نم وحن اهدحو

 . لينلا"ىلاعأا ةيزيدما ف كاكاو كنارلا مانجا

 يقابلا ردصيو هلوصحم نم / ١ وحن نإدوسلا كلهتسيو
 دادوت ةلغلا هذه نم تنادوسلا تاروداص تدحا :فقاور # جراخلا ىلا

 تارداصلا ةمئاق يف ةشلاثلا ةلفلا لثمت تحبصأ ىتح ايجي ردت

 زفقو لب « يبرعلا غمصلاو نطقلا ىوس اهقيسي الف ةينادوسلا
 . ةرشاس نطقلا دعي ءاج نيح ١91117 ماع يناثلا ىلا

 لودلا نيب يناثلا ناكمإ ةدختملا ةيبرعلا ةيروهمجلا لتحتو

 كما را ىءاهيف هرج را تش للا سل ا
 1 ايونس لناتكو هلا وحن

 ةيب رغلا ءانثتساب تاظفاحملا لك يف ينادوسلا لوفلا عدرزيو

 ةيليعامسالاو ةيقرشلا عرزتو « ةيلهقدلاو طايمدو خيشلا .فكو

 اينملا امهيليو ةيروهمجلا يف.ةعورزملا ةحاسملا فصن نم ٍشكأ

 قى



 َه ةلغ دوجأ اينملا ةلغفاحم يطعتو ةزيجلاو

 بترحلا هدفي ايبيل يف رشتنت ينادوسلا لوفلا ةعارز تآدب دقو

 ا ارط ةيالو ىف هتعادر" يرجو ةنطاخ ةييعت#ةيتاثلا ةيلاغلا
 لوصمحملا نم ريبك ءزج كلهتسيو « ةيواكاكلا » مساب فرعيو

 . ةيبيللا تارداصلا ةراجت يف يقابلا لخديو ايلحم

 0 «ديبعلا قتسف» مدسأب ةيروس يف ينادوسلا لوفلا فرعيو

 ةيقارتم تام“ نم زب 89 نهود اما دكتو ”ةيفةالل) لل اكعا يملك
 نم / 0 وحن جتنت يتلا قشمد اهيلتو « ينادو سلا لوفلا نم

 تاظفاحملا يف ةرشعبم ةريغص تاحاسم كلذ دعب ىقبتو لوصحملا

 . ةيقرشلاو ةيلامشلا
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 . جسنلاو لزغلل مدختست يتلا فايلألا اتاثابن مهأ نطقلا

 ةهج لوأ دنهلا تناك اميرو . ديعب نمز ذنم ناسنالا هفرع دقو

 مدقأ يه زطماو ا“ دالتملا# لبق نكاشلا فوقلا 2 ايداصتقا هتلغتسا

 ..يداليملا ثلاثلا نرقلا يف هتعرز هقف نطقلاب ادهع ةيب نعلا دالبلا

 ةزهف ةياكلا نرقلا قفا[ ةدكنما هلو ايملاع نطقلا ةعارز عستت ملو

 ةرذبلا لصفي يذلا حلحلا بالود « ينتو يليا » ع رتخا امنيح

 يف نطقلا ىلع لابقالا ىلا اذه ىدآو . ةيكيناكيم ةقيرطب ةليتلا نم

 يتأي ناك نأ دعب ةرادصلا نكرم لتحي حبصأف جيسنلا ةعانص

 . ناتكلاو فوصلا دعب

 يهف ةدودحم يب رعلا نطولا يف نطقلاب عنزت يتلا ةحاسملافو

 عافترا نكلو . ملاعلا يف نطقلا ةحاسم ز/ ءر4 و "ر4 نيب حوارتت

 نم / / وأ 1 ىلا يب رعلا نطولا بيصنب عفترت ةيجاتنالا ةءافكلا

 يف نأش هل جاتنالا نم دودحملا ردقلا اذه نكلو . يملاعلا جاتنالا

 نم يبرعلا نطولا جاتنا مظعمف « هتيمكل ال هعونل ةيملاعلا قوسلا

 نأ عمو . ةيملاع ةرهشب عتمند يتلا ةديحلا ةليتلا ةليوط فانصالا

 جاتنالا نم / ال ىلع ديزي ال نطقلا نم ةماعب يب رعلا نطولا جاتنا

 ف ملاعلا جاتنا نم /845 وحن لثمي يبرعلا لوصحملا ناف يملاعلا
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 شق الا انج ةقيب ةقيقل هده . ةليشلا ةلي ول تاطقالا
 اذه ىنعم ناكل يبرعلا نطقلا عون روهدت ول هنال ةيداصتقالا

 كادكلا علا حت ىعلا تادلللا عم قياستلا) نادك ق انلوحد
 ركل راض كاف كلاذلو اهتسفاتم لع ىوتت ال ةلئاه
 ةينطقلا ةورثلا ىلع ٍظافحلا هانعم نطقلا نم ةديجلا عاونألا

 ”ةييرعلا

 مث نمو « فرهملا ةديج ةفيفخ ةينيط ةبرت نطقلا بلطتيو
 دارا ىف اهكتنل هتعارزل ةيسالصلا ةليلق ةيلمرلا ةبرتلا تناك
 . ىرخأ ةهج نم ةبوطرلاب اهظافتحا مدعلو ةهج نم ةيئاذغلا
 * فلي هدقا» ةللكيلملا يسجل زالا: ناقل ”ةيعلازول كلضيتمال (كلذك
 ضووت اهنا الا ء يرضخلا هومن مئالت تناك ناو اهنال ء ةبوصخلا

 هذهنأ ىلع « زوللا ةدودب ةباصالا مسوم هكرديف يرمشثلا هومن يف

 . ركبم تقو يف ىنجت يتلا فانصالا قفاوت دق ةبصخلا يضارالا

 « ةيرتلا هذه لثم اهل حلصت الف اهجضن رخأتي يتلا فانصالا امأ

 يف نطقلا فانصأ ضعبل يميلقالا ديدحتلل ببسلا وه اذه ناكو
 رسنلاهلذ ااهسيمزكال» ى رد تيلي ةيقنملا ةيببرطلا: ةيدرقنجالاك كلم
 . هل ةمءالم تائيبلا

 ىنتلا ؟يزنلا نعول تاوبت نكتفي اب اطفال (ماعملل كلك
 ومن لصف وهو فيصلا يف ةرارحلا ةجرد نأ دجن نطقلا عدزت
 حايرلا وه هرضي يذلا نكلو . ة ةلغلا هذه ةعارز مئالي امم نطقلا

 . ءارحصضلا نم الامر اهعم لمحت ئتلا ةحفاللا ةراخلا

 قو . فيصلا لصف يف يرلل ارفوتم ءاملا نوكي نأ دب الو

 تاعورشمب يبرعلا نطولا يف نطقلا ةعارز يف عمموتلا طبترا

 دلب يف نيزختلاو يرلا تاعورشم نكت ملو . ةيفيصلا هايملا ريفوت
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 . لاوحالا مظعم يف ةلغلا هذه“ ةنمدخلا الانام لا افآ ادرك

 هدحا ردي ايلمعق أ نك ةعأ رد نيم لسا ةلمافلا يولاو
 هريغ نم شكأ فلكتي وهف كلذلو . اهنم ريشكلا بلطتت هينجو

 بلطلا دادزيو ةلماعلا يديالا اهيف لقت يتلا تاهخلا يف اصوصخ

00 
 : هتليت لوط بسحب فانصأ ةدع ىلا نطقلا مسقيو

 12 ل يل

 - ةثموي 14 قوف ةكيتلا ةطم ردم ناطقألاو ل

 : ةصاوي ١١ ل(! نملك ةليتلا ةريضق ناَطَقألا زاب

 اجيسمفاأا نأ ريغ اعيمج فانصالا هده يب رعلا نطولا 224

 ةليتلا ةليوط ناطقالل ةدايسلا لظت نكلو ىطق ىلا ىطق'نم فلتشت
 تقبس امك يملاعلا اهجاتنا نم / 85 وحن يبرعلا نطولا جتني يتلا

 . ةراشالا

 هراطقأ نم ةثالث ف يب رعلا نطولا يف نطقلا ةعارز نك رتتو

 ةيروهمجلاو نادوسلا ةيروهمجو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يه
 يأ يلاوتلا ىلع / 12 ري 1 4 6١ عرزتو ةنرونسلا ةيب علا

 يب رعلا نطولا يف نطقلا ةحاسسم نم / 414 وحن اهصخي ةعمتجم اهنا
 ةفصب ةلتحملا نيطسلفو قارعلا نيب عزوتيف يقابلا ردقلا امأ

 . نانبلو .سشازجلاو. ةيب .شفملا ةكلمملاو يب علا بونجلا مث « ةصاخ

 . يبرعلا

 ةيب رعلا راطقالا ىلوأ يه ةدحتما ةيب رعلا ةيروهمجلا تناكو
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 اييهلا )لا نت الو, :ىواجت "ساشسآ :لعر نطقلا ةعاووب تينع يتلا

 جاتنالا نم / 5١٠ نم رشكأ جتنت اهنا لب ناديملا اذه يف ةرادصلا

 ثايكر ردارقلا ةددعتملا اهنن ا وتناول ةلع اهيف لبي ىف زن ةلك ىبرعلا
 يف ةيعانصلا تافه ااجتالاب ميظع لاصتا هلو « ةعارزلا يف ريبك

 قولا لا :هلقتي ليصخت يتلا ةيزاجتلا هلكاشم هل نا امك ءألتلا

 بسحي نأ بجي يحاون اهلك يهو . هفي رصتل ةبيطلا قوسلا داجياو
 بصق نع فلتخي اذه يف وهو « نطقلا تايداصتقا يف اهب اسح

 ناف « ةيوصملا ةعاتصلا ِق اماه الوحم نكي ناوي نلا ركسلا

 نا مث « نطقلا ةحاسمب نراقت ال ةريغص اهلغشي يتلا ةحاسملا

 يه امك بصقلا تايداصتقا يف دجوت ال ةراجتلاو قوسلا تت دداكستم

 5 نطقلا تايداصتقا يف ةدوجوم

 هب همامتهاو نطقلا ةعارزب يرصملا حالفلا ةيانع تدآأ دقو

 لا رقع الا اك قيت و العابت وار كيت ىبب لويضصحملا اذه حبصأ نزءللا

 ةيدقن ةلغك نطقلا ىلع دامتعالا لازي ذ الا « ةيلحملا ةيداصتقالا

 يعارزلا ذاصتقالا يف ةحضاولا تاره اظلا نم ةرادصلا ناكم اهل

 اهيف عسسوتلاو نطقلا ةعارز نا مث : ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا يف

 ايوق اطابترا طبترت ةلغلا هذه تلعج يضاملا نرقلا علئاوأ زعم

 يذلا ساسالا وه نطقلا حبصأ ىتح ةيرصملا ةعارزلا ميظنتب

 نطقلا دجوأ دقلو . اهعون ناك ايأ ةيعارزلا ةرودلا هيلع ماظنت

 يواميكلا ةاميلا ل لثم لبق نم :ةداوككوش نك مل تداكتلغيم

 مارزلا ىلع هعيزوتو ابييلحم هتعانص وأ جراخلا نم هداريتسساو

 هن هكا تاكاننلا ثمانطعلا "نأ ةلوقعن- ةلدعتم ازاهتهأب

 هتعارز يف هدقفت امع ةبرتلا ضيوعت نم دب الو « ةبرتلل
 . ةدمسالا مادختساب
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 يععارزلا جاتنالا يف ةرادصلا ناكم لتحي نطقلا ناك املو

 نوكي نأ ىلع صرحت ةلودلا ناف ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلاب

 هتدوجب ٍظافتحالا ىلا فدهت ملاعملا ةحضاو ةسايسل اقفو هجاتنا

 ةحاسملا ديدحت ةسايسلا هذه رهاظم مهأ نمو . هقيوست نامضو

 0 ا ور انشا كرت كب "اشف ةعوزرللا
 تاجايتحا عم بسانتي امب نطقلا فانصأ نم فنص لك نم جاتنالا

 نم ةبولطملا ةيمكلا جاتنال ةمزاللا ةحاسملا ديدحتو « قوسلا

 . فنص لك

 ةعارز قطانم ديدحت ةسايسلا هذه ذيفنت بلطت دقو

 نيل ياقتال فو راقلا لدتما ومشي اني قلما فانبصألا
 زنيمتت نطقلا ةعارز تحبصأ نأ ىلا اذه ىدأو . عاونألا

 صصخت اهطسوو اتلدلا يلامش ةقطنمف . يميلقالا ص.,صختلاب

 هذه فائضا جاتنال قطانملا بسن١ يهف ةليتلا ةليولع ناطقالل
 ءامالسا مه نحاول حو. ةكيزملر "اه يوت جرف جلا
 تاونسلا يف ارقتسمو امظتنم اعيزوت ةليوطلا فانصألا عزوتت

 66 ةزيج فنص لغشيو اتلدلا طسو يفونملا لغشي ذا ةريخألا

 . اتلدلا يلامش

 هذه مهأ وهو 6ا/ل ةزيج ايلاح ةقطنملا هذه لتحيو « ةليتلا

 هتازيممو هجلح يفاصت عافتراو هلوصحم ةرفو ببيسب فانصألا

 . قاوسسألا يف هزكرمو ةيلزغلا

 ينومشألا هيبونج ىصقأ ءانثتساب يلبقلا هجولا عدزيو
 امأ . هتعارز تأدب ذنم ةقطنملا هذه يف يساسألا فنصلا وهو

 هلمحتل ارظن ةردند فنصل صصخمف ديعصلا بونج ىصقأ

 ال



 ميلقالا فور ظو قفتي :ي امم جضنلا يف ه هريكبتو ةديدشلا ةرارحلا

 يموقلا داصتقالا دامع وه نادوسلا ةيروهمج يف نطقلاو

 وأ ةعيفرلا ةرذلاك ةرشك تالغ ةحاسم نم لقأ هتحاسم نكت نأو

 اميمج ةينادوسلا تالوصحملا مهأ نطقلا حبصأ دقو-:. ننحدلا

 زفكا نآلا :لهس ويفأ ةيفلااو زل الوعنو ةياازولا صولعلا افلذ 3 كوم
 .:تادوسلا رنا نوايص ةينفء نشر د

 ريدصتلا وه يساسأ ضرغل نادوسلا يف نطقلا عرزيو

 . ليئض ردق ىوس ايلحم هلوصحم نم كلهتسي الو جراخلا ىلا
 نم دارفألا لخدلو ةهج نم ةلودلا ةنيزخل يساسأ دروم نطقلاو

 ٍطبتري ةموكحو ابعش نادوسلا ءاخر ناف اذهلو « ىرخأ ةهج
 . ريبك دح ىىلا نطقلا رعسب

 مامتهالا نكلو ديعب نمز نم نطقلا نادودسسلا فرع دقو

 . نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف الا أدبي مل عساو قاطن ىلع هتعارزب

 تزلعلا ”ليق هتعانز: لعإ تي وجيأ يتلا براجتلا حاجن ىدأ دقو

 عسموتلا نكمي يتلا تالغلا حلصأ هنأب داقتعالا ىلا ىلوألا ةيملاعلا

 ناكو . نادوسلل يراجتلاو يلاملا دوال ضروهنلل اهتعارز يف

 زغناوأ يف عرزي يذلا نطقلا نأ: تتبثأ دقف اهتيمه] براجتلا هذهل
 الوصحم يطعي عيبرلا قا زا قف سنبل اعادسلا ضاؤ[ زال

 ليضي < نلفتمل) نري, نت راض انمي نورك نخل ىو هناي اعلن هيام

 دقو . نادوسلا يف يوتش لوصحمك نطقلاو رصم يف يفيص
 تناك يتلا ةلكشملا لح ىلع ام دح ىلا ةماهلا ةقيقحلا هذه تدعاس

 . لينلا هايم عيزوت لوح نيدلبلا نيب ةمئاق

 يرلاو مئادلا يرلا يضارأ يف نادوسلا يف نطقلا عدزيو

 ةعارز يف ءيدب امنيحو « راطمألا ىلع ادمتعم عرزي امك يضيفلا
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 تياك] 4 10 ةغلسإ قتاييولا ةطيدتت ف تالا" قولا“ حف“ قطعلا
 ' ةرششع وحن يقسلا لئاسو فلتخم تحت نطقلا يضارأ ةحاسم

 وحن ةحاسملا تغلب ىتح ةنس نوتس ضمت مل نكلو راتكه فالآ

 كلت ءاوس اهلك نطقلا قطانم عسسوتلا لمشو راتكه نويلس فصن
 . راطمألاو ناضيفلا ىلع دمتعت يتلا مآ ايعانص ىورت ىتلا

 ةيئاوتسالاو نافدرك يتيريدم يف يرصملا نطقلا عرزيو

 يذلا يرطملا نطقلا ةحاسم نم ز/ 6١ وحن اهدحو اهصخي ىلوألاو
 . ابونلا لابج ةقطنم يف ةصاخبو اهيف ةيساسأ ةلغ لثمي حبصأ
 يالطيب بهن كمي, ةبكل وتقسالاراقغ رج دلزإ ةةيلح ًالاربؤ ادلع مث
 يعارزلا بناجلا ساسأ وه نطقلا ناكو ١141 ةنس يف يدنازلا

 ١١١ ءاهز نادوسلا يف يرطملا نطقلا يضارأ ةحاسم غلبتو . هيف

 يف / ٠١١ و ناقدرك ةيريدم يف / 8١ ةبسنب عزوتت راتكه فلآ

 نع تالا نادال تام قاع قيلت ايلا د اةيث ازوتنسالا .ةيررؤشلاا

 اتلد فو شالقلا اتلد يف يدضيفلا يرلا ىلع نطقلا عرزيو

 تحل نلفملا | ةغاازلا ىلخلالا' قمن ةيدناللجا لقآ, ىلوألاو !!"ةككزد

 الد. ىلا" ةهجاؤملا "ةيانعلا نكلو ٠ همسوم#و طقاسلا نطملا ةيمك

 ةحاسم ناف اذهلو . ركوط اتلدل ةهجوملا ةيانعلا نم ششكأ شاقلا

 ةبذبذلا نأ الا نيتقطنملا يف بذبذتت نكت ناو نطقلا يضارأ

 . ركوط اتلد يف عسوأ

 يتلا يضارألا ىلع لمتشتف يعانصلا يرلا يضارأ امأ

 لا ل ياا لا ةناطالاب "قاتلا تامل فر
 تاتحاسشمي|نم لوألا توكج و 4 :رانيم لارخا نم. ىزلا# لعرديمحعت

 ةيريدمو ةيلامشلا ةيريدملا يف لينلا فافّض ىلع ايبسن ةدودحم

 « قرزألا لينلا ةيريدم يف ضيبألا لينلا فافض ىلعو . موطرخلا
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 ليلقو « ةصاخلا تابملطلا وأ ةيموكحلا تابملطلا ءامب ىقستو

 قطانم مهأ يهف ةريزجلا ةقطنم امأ . يقاوسلا ىلع دمتعي اهنم

 ةدمتعم ةلغك نطقلا عرزت تأدب دقو « نادوسلا يف نطقلا ةعارز

 تاهجلا هذه يف رانيس ديس ءاشثشنا ناكو ١11١١ ١ ذنم يرلا ىلع

 . ينادوسلا نطقلا خيرات يف ةديدج ةرتف ةيادب

 اهردق ةحاسسمب ١1765 ةنس يف ةرياورحلا حو رتشم 55

 ذنخأ مث . راتكه فلأ 6 وحن انطق اهنم عرز راتكه فلآ ةئام

 نويلم فصن وحن هتحاسم تغلب ىتح نينسلا ينضم عم عستي
 ةريزجلا جاتنا غلبيو . ابيرقت اهعبر وحن نطقلاب عرزي راتكه
 ولا جاتنا ةلمج نم / ٠ وحن

 يرعصملا نطقلا امه نطقلا نم نيعون نادونسلا عرزيو

 يفو 2« ركوط اتلدو شاقلا اتلدو ةريزجلا ضرأ يف ةليتلا ليوط

 ىلع يكيرمألا نطقلا مث ٠ موطرخلا يب ونج تايبملطلا يضارأ

 يف ةيرطملا ةعارزلا قطانم يفو «٠ موطرخلا يلامش لينلا فافض

 ةريصق ةيكيرمألا ناطقألا نم نادوسلا جاتناو . بونجلاو برغلا

 نادوسلل نكلو للف طسفي ل١ يملاعلا جاتنالا يف مهسي ال ةليتلا

 ني ردل ركن حدي نا لكلا هني رح ةالهألا كلاكيت اي:
 ةيب رعلا ةيروهمجلا هجتنت ام ىلا اذه انفضآ اذاف « ىملاعلا اهجاتنا

 رهظي ىملاثلا حاتتالا نم 7702 ردقا لاو ةالظتألا ةاوزنز 3 ظشلإ
 ةيملاعلا ةلغلا هذه جاتنا يف ايراكتحا ذك نم لدعلا“ قداول" و

 . يملاعلا جاتنالا نم / 862 نم شكأ يف هاتلود مكحتت ذا ةمهملا

 نيب ثلاثلا ناكملا لتحتف ةيروسلا ةيب رعلا هب روهمجلا ا

 نمز ثنا ةلهملا هي نرنم ؟تفأ رش نقو*, نطقلل ةيحبلاا ةحس وعملا كوذلا

 ةددعتم عرزت يتلا فانصألا تناكو « قيض قاطن ىلع نكلو ديعب

 الشلل



 ملو . ةيلحم ةيودي لزغ ةعانص يف همظعم مدختسي حجاتنالا ناكو

 ةنس ذنم الا يراجت ساسأ ىلع نطقلا ةعارز يف ةيروس أدبت

 جاردن نك يكن نكألا ,نطقلاب ,ناتكم 76١2 ىدندعرز نيحدا 56

 عسصستت هععانن «تادكلأ مث قياشكت ةيآل در نما هوءجسلل, .ةقدغ واقع

 . ناتكخ فلآ ال, ديت ١1179 ةنس يف هتحاسم تغلب ىتح حيردتلاب

 ةكياشلا نتمكتع نأ ىلا تدأ. ةيناثلا ةيملاقلا برحلا مف وى لع نكلو

 قيوستو ىواقتلا داريتسا ةيوعص ببسب ظوحلت لكشب
 . ةيئاذغلا بوبحلا ةعارز ىلا ةجاحلا ةدلش تبسيو 2« لؤصخملا

 نطقلا يضارأ ةحاسم تداع ىتح برحلا هتنت دكت مل نكلو

 ةعارز يف عسسوتلا ىلآ نيرجاتسمو اكداف عانرلا عفدناو « عدستت

 . عسوتلا اذه ةمدخل ةفلتخملا يرلا تاعورششم ةماقا ىلاو . نطقلا

 ىلا ةيروس يف نطقلا يضارأ ةحاتس# عفت نا نأ ةيعتلا| حناكو

 ."راتكم فلآ: 5*7 "وجيز

 دعب يناثلا لوصحملا وه نآلا ةيروس يف نطقلا حبصأ دقو

 يروسلا يموقلا دانستف ل)' دامع- امه نالوصحملا حبصأو حمقلا

 2 ةبعصلا ةلمعلا نم داليلا هيلع لصحت ال يسيئرلا ردصملاو

 دك 1 رواسب هجر معمار حصول عجل
 شكأو يمرقلا لخدلا نم / 4 مويلا فلؤيو « ةيروس يف ةجتانلا

 ىلع شاتعيو « ةجتنملا ةيعارزلا تالوصحملا نمث نم ر/ 7١8 نم
 تيا ىدلا يونا ديك كلش نر تك دن 0 نما ا
 هجويف فوقولا ىلع دالبلا دعاسو ةعامجلاو درفلل ةشيعملا ىوتسم

 :! اجل“ تح نمعجتاعلك كاكزألا

 نياق ومحو ةلثيعلا' لطيلع وتم عاونلا »نم: يروشلا نطقلاو
 يف ةدوج لقأو انول هنم ضيبأ هنكلو يرصملا ينومشألاب هبشلا

 ا



 نم عون ١9055 ةنسس ذنم ةيروس ىلا لخدأ دقو . ةيلزغلا هتافص

 نكلو يرصملا كنركلا نطق نم طبنتسم ةليتلا ةليوط ناطقألا

 . عساو قاطن ىلع دعب رشتنت مل هتعارز

 هايم ىلع ادمتعم يروسللا نطقلا نم / 0 وحن عردزيو
 ءزجلا امأ , ةصاخلا تاعورشملا وأ ةيموكحلا تاعورشملا نم يرلا

 يرطملا نطقلا حاجن فقوتيو . راطمألا ىلع ادمتعم عرزيف يقابلا

 ىندألا دحلاو . اهعيزوت نسحو ةيعيب رلاو ةيوتشلا راطمألا ىلع

 . ايونس .شميللم 7١٠ وه نطقلا ةعارزب حمسي يذلا رطملا ةيمكل

 لحاوسو بلح برغ قطانم يه يرطملا نطقلا ةعارز قطانم مهآو
 ريزغلا رطملاو ءارمحلا ةبرتلا تاذ قطانملا ضعبو ةيقذاللا ةظظفاحم

 . ةامحو صمح يتظفاحم يف

 ٠ر8 وحن يرطملا نطقلا نم راتكهلا ةلغ طسوتم غلبيو
 ةياردلا ةديجلا قلمانملا 13 ناتكم < رمال لكك ردا دم ردات

 ايقس عورزملا نطقلا امأ . بلح يبرغ تاهج يف رطملا ةروفوملا
 يف عفتري دقو نط ١ر4 وحن ىلا لصي هنم راتكهلا ةلغ طسوتمف
 نحلل تالا "طردت لبكو  نانلم اهققاالك ىلا" تانجلا قيمي
 . ايونسس نط فلأ 2٠٠ وحن يروسلا

 : يه قطانم ثالث يف يروسلا نطَعْلا ةعارزر نك رتتو

 ذا اعيمج قطانملا مهأ يهرو « صمح  هامح بلح » ةقطنم ي

 يف ةيوامنملاو: ,نطخلا ضان: ود كا رك ع
 ارتم 0٠ ٠ر٠65٠ نيب اهعافترا حوارتي ةطسسبنم لوهس اهعومجم
 « ةبوطرلاب ظفتحت ءارمح ةينيط ةبرت. اهيطغتو .صحبلإ حطس قوف
 نطقلا مظعم ناف ارتميللم 6٠" يونسلا اهرطم طسوتم ناك املو

 يف نطقلا ةعارز قطانم مدقأ يهف اذهلو 2 اهيف عرزي يرطملا

 ةماعلا كيلا فديو ان نليعلا ةطاراز ع اج نم نع اصرصقألا ةيووتم
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 يتسلل متو سا رجا سابلجا ةنوأللا

 ةيمهألا يف ةقباسلا ةقطنملا ىلتو «تارفلاو ةريزجلا ةقطنم» ©
 بسر ويدرك سد ا نأ نيكي 0

 ةقطنملا نأ عمو . يروسلا نطقلا نم / 51 وحن ناعرزي اعم

 لكشتي اهيف هتعارز تعشست ١ دفف نطقلا“ ةعاآرزت"  دهع“ ةثيدح

 . ةففاكلا هالبملا دالاومو ةنصخلا ةيّرتلا يلماع يفوتل ظوحلم

 قار يفلا هعارز قاد ركلل سل رلاتاكبملاةعلمبلا 23م رافقت
 . تارفلا دس ءاشنا متي نأ موي لبقتسملا

 ةيمهأ قطانملا لقأ يهو « ةيروس يبونجو يبرغ ةقطنم » *
 كلل ميسا ليت يدع عيتل ءانيبق ىطقألا اعهاول“ ةتعانلم دي رج 3ك
 يف عسوتلا لقرعيو . ناروحو قشمدو ةيقذاللا قطانم لمشتو
 اف يقلل حست تمور قر ةياوط بملا| ةداي زر ايت نطسلا !ةغارد

 . زوللا ةدودب ةباصالل هضرعي
 هنجلجو يٍرولشلا نظقلا .قيوبستل, سيك ىلا «نكارملا يه :بلحو

 . لوصحملا نم ز/ 665 وحن جلحت اجلحم الال اهيفف

 ةيعارز ةرود عبتتت ال اهنأ ةيروس يف نطقلا ةعارز بيعيو

 , ”يلاثكل تاون 'ةذحا لا ةضادنل ف اصلا ع 5ك يعاوجع :ةللطتتت
 امم هتعارز يلاوت ناف ةبرتلل ةكهنملا تالغلا نم نطقلا ناك املو

 واطول دعت ربو دج الق دهفو ب لالا ةفعقمفإ
 لل ىعدبالا ةلكيش اجمل نضع ىف نطقملا ةعاوبز كيتو

 ةكسحلا قطانم يف لاحلا يه امك ىنجلا مسوم يف ةصاخبو ةمزاللا

 ىلوألا يف 28 وحن ىلا ناكسلا ةفاثك ضفخنت ثيح روزلا ريدو

 نيحالفلا نم ريثك ناك ةدحولا دهع ىلعو . ىرخألا يف / 6و
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 ةدعاسم نودعاسيف ةتقّؤم ةرجه ةيروس ىلا نورجاهي نييرصملا
 ضغب يف ةيروسلا ةموكحلا ترطضإ دقو . نطقلا ةعانز :خ-ةلاعف
 يديألا يف صقنلا دسل يطايتحالا شيجلا مادختسا ىلا مهماوملا

 . لوصحملا ينجل ةمزاللا ةلئاعلا

 نكلو « ديعب دهع ذنم نطقلا فرع ةيروسك قارعلاو
 يف ايلحم اهجاتنا كلهتسي ةئيدر عاونآ ىلع رصتقت تناك هتعارز
 متهي قارعلا أدبي ملو . ديجنتلا يف وأ يوديلا جيسنلا ةعانص

 2151 املا نارسلا كك الأ ىراجت ندم" ل2 ناعملا عاد
 يكيرمألا نطقلا نم اعون ١17١ ةنس يف ةموكحلا تلخدآ امنيح

 ناك فنصلا اذه نكلو « هتعارز يف تعس وتو « تياو وزيملا » وه

 دي ال ناكو . جضنلا يف هرخأت بيسب نطقلا ةدود كتفل ضرعتي

 قارعلا لوحت مث نمو . اجضن عورسأ رخا فنصب لدبتسسي نأ نم
 شكأ هنأ تبثآ يذلا يكيرمألا «الاكآ» فنص ىلا 191785 ةندس ذنم

 ىطسولاو ةيبونجلا ءازجألا يف ةيقارعلا ةعارزلا فورظل .ةيحالص

 ىرصتقا دقو« شطعلا وةرارحلالمحتي حجضنلا عيرس وهف :نذلعل ا نع

 لاشقلا ىأنعلا«انأت.!:ةوجاوارنلا ك1... وه اهب "شاص ولك عذآلا

 « الاكأ فنسد نم ةليت لوطأ وهو «تلو ركوك» فنص هيف عرزيف

 ذا ةليتلا ةريصصق ناطقألا ةعومجم ىلا نايمتني نيفنصلا الك نكلو

 مسوم رخأتيو . ارتميللم ١" و ارتميللم ا/ نيب امهتليت حوارتت

 ' .2٠ بونجلا يف همسوم نع اليلق لامشلا يف نطقلا

 ةيقطنمل .: انه نايك ئايتعطتو قايرمنلا ىف نعطقلاو
 وحن اهيفف نيتقلدنملا مهأآ يه ىلوألاو . ةيلامششلا ةقطنملاو ىطسولا

 يه ةعءبرأ ةيولاأ يف عزوتت < قارعلا يف نطقلا ل

 قارعلا ةيولأ دادغب ءاول ردصتيو . ةلحلاو يلايدو توكلاو دادغب
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 يضارأ ةحاسم نم / 18 وحن هدحو هيفف نطقلا ةعارز يف افيمج

 مدختست ثيح راهنألا هايمىلع ادمتعم عرزي وهو . يقارعلا نظقلا

 وحن جتنتف ةيلامشلا ةقطنملا امأ . هيقسل هايملا عفر يف تاخضملا

 ةلجد رهن فافض ىلع هتعإرز زك رتتو يقارعلا جاتنالا نم / 6

 . زورهش لهس تاهج يفو ٠ لصوملا ةقطنم يف

 ذنم ةيقيرفا يلامش يف ايرب ومني ناك نطقلا نأ عمو

 يف ةيرامعتسالا تاللشبلا نكلاو..! تلفعأ هتعارو .ناف نيعت“ دنع

 ل ها نال حل اونا لشارع تريجاب كاكا
 اذه ةمدخل يرلا تاعورششم تميقأو « نطقلا ةعارز يف عسموتلا

 نم ةدودحم ةحاسم عرزت رئازجلا تيقب اذه عم نكلو . عسسوتلا

 ثيح فيلشلا ضوحو سشازجلاو نارهو لوهس تاهج يف نطقلا

 ةبانع لوهسو « يرلا ىلع ةدمتعم ةليتلا ةليوط فانصألا عرزت

 . رطملا ىلع ادمتعم ةليتلا ريصق يكيرمألا نطقلا عرزي ثيح

 نم نطقلا ةعارزل ةيحالص شكأ ةيبرغملا ةكلمملا خانمو

 عمم وتلا نود لوحي ةيسانملا يرلا ليس رفوت مدع نكلو . رئازجلا
 نم تاهج ضعب ىلع ةروصقم هتعارز تلظ اذهلو « نطقلا ةعارز يف

 ةكلمملا يف أشنتو . ريمع ينبو هلدتو افيرتو سوس لوهس
 « راهنألا فلتخم ىلع دودسلا نم ريثك رضاحلا تقولا يف ةيبرغملا

 ال دالبلاف . نطقلا ةعارز يفعدس وتلا ىلع يرلا هايم ريفوت دعاسيسو

 حبصي نأ نكمملا نمو مئالملا خانملا الو ةحلاصلا ةبرتلا اهزوعت

 . لبقتسملا يف ةيسيئرلا اهتالغ نم نطقلا

 برحلا دعب نطقلا ةعارز يبرعلا بونجلا فرع دقو
 تفداصو « نيبأ يداو ىلا ١184 ا/ ةنميف لخدأ امنيح ةيناثلا ةيملاعلا

 نلعقلا عرزيو . ةبرتلا ةبوصخل ارظن هب سأب ال .اهكاجن هتعارز
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 ةحاسم ردقتو ةنيثدلاو حلو نيبأ يداو يف نآلا ةليتلا ليوط

 يدقنلا لوصحملا نطقلا حبصأ كلذبو « يونس يرتم نط فالآ

 ...يتازشلا ةبودجلا» قي اهيق»+ةدؤ# يكل تاهجلاتيف والا

 ناّشتكلا
 نم نطقلا دعب ملاعلا يف فايلألا تالوصحم يناث وه ناتكلا

 ىلع لوصحلا لجأ نم هتعارز نكرتتو . ةعرزنملا ةحاسملا ثيح
 تاحاسم يف عدزي هنأ عمو ٠ دالبلا نم دودحم ددع يف فايلألا

 ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا ناف « يب رعلا نطولا راطقأ يف ةدودحم

 هفايلأآ ىلع لوصحلل يأ ضرغلا ةيئانث ةلغك هعرزت يتلا اهدحو يه

 وه هبتعارز نم اهفدهف ىرخألا ةيب رعلا راطقألا امأ . هروذبو

 . روذبلا ىلع لوصحلا

 ىلع ديزي ال ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا جاتنا نأ عمو

 عياسلا ركذملا لتحت يهق ناتكلا فايلأل يملاعلا حاتنالا نم / ا! رق
 ةييعاتازم نساسلا ىلا لص ىو هل يللا رشا

 ةبسنلاب ثلاثلا نكرملا لتحت نيح يف فايلألل ةيجاتنالا ةرادجلا

 ديازت يف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا جاتناو . روذبلا ةيجاتنال

 عافترالا نيب بذبذتت ةحاسملا نأ لظحالي نكلو . رمتسم

 نم الدب هتعارز ىلع ةداع عارزلا لابقا ةلق ببيسب ضافخنالاو

 هليضفت ىلع مهيرغي عسب لوصحملا في رصت اونمض اذا الا « حمقلا

 بلطتتو « ةبرتلل ةدهجملا تالغلا نم هنأو اصوصخ « حمقلا ىلع
 تيدلاكم را [يادتح قتلا ةحايلذاللا ”نلنتارمك جاكار عفوت
 لد اعف اهلا دؤوب كيعوحلا اري زاب وسورأ هزي هيام سول ءاذكأ
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 لوصحم نوكي ذا ةيذاصتقا ريغ ىسبتعت ةفيعض ضرأ يف هتعارز نأ

 ميدل 4 قشور | ةلييقلااو ةنيبتكلا لديفق .!ةيفصق. عاملا قيفلا
 ايزجم ناتكلا رعس نكي مل اذاف حمقلا نم جاتنالا ةريفو ةديجلا

 . هيضارأ يف حمقلا سفاني نأ عيطتسي ال وهف

 ىلع ةدحتملا ةيبرعلإ ةيروهمجلا يف ناتكلا ةيمهآ رصتقت الو

 كلذ يف هنأش ةيعانصلا ةيجحانلا ىلا اهادعتت لب ةيعارزلا ةيحانلا

 فقاكيلألا مرح لدفحت"ةفاقيلم نمش ر.كسلا بصقو نطقلا نأش

 كابشلاو التندلاو ةيناتكلا تاجوسنملا ةءانص يف لخدت يتلا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ناتكلا قوس لوط حوارتيو . ةيذحألاو

 عم اهدقاعت يف عناصملا ٍط رستشتو مس ١7] و قردان نيت“ ةنميتللا

 مهدخف] اهناقدؤلا لف فاها امنة جرا كلت واعلا» لور غي دا غاوننلا
 « قاشملا » ىلع لصحن ناتكلا تالضف نمو . ةريبك ةبسنب نعقعلا

 انخبكأ يذلا « ساسلا » ىلعو ةرايودلا عنص يف لمعتسي يذلا

 طوغضملا بشخلا حاولأ ةعانص يف نآلا هلمعتسن

 ةيبرعلا ةيروهمجلا تاظفاحم لك يف ناتكلا عرزيو

 هدأ كلر كاوادلا يكل" كي افلا كاره دقت كلا

 ةريحبلاو خيشلا رفكو ةيلهقدلاو

 فايلا نيف ةنحتملاب هنن نعل ١ رةمو ريهكحلا تلوواضص تدحاروقو

 دحلاو يلحملا كالهتشسالا ةدايز ببسي رازمتساب صقانتت ناتكلا

 ٠ متل ني ويصل كلل سيال عند ا ا5ئ1 تاج سما هايم موف
 فلات وحن يونسلا ندافصلا طبم وتم لاك الف كلذ عمو

 ةيروهمجلاعسوتت نأ نكمي يتلا تالغلانم ناتكلا نأ عقاولاو . نط

 ةجئار اقودس اهل دجت نأ عيطتست ىتلاو اهتعارز يف ةدحتملا ةيب رعلا
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 تانعكلا نكح اهتارداص بعوتست ةيمانلا لودلا يفو ايروأ لود 2

 ىتح جاتتنالا فيلاكت ضفمخ ىلعو » اهجاتنا ةدوجي زيمتت يتلا

 . ةلغلا هذه ةعاوب ىلا لوحتلاب هيرغي يذلا حب رلا جتنملل نمدضت
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 اهضعب « ةهكافلا راجشأ نم ريثك ةيب رعلا يضارألا يف عرزت
 لطف هك رلختا ءاكيرتل ئدلار ملبلا ويفك عا سلال ستي أعم
 « حلاوملاو موركلاك طسؤتملا رحبلا راجشأ نم اهضعب و « يب رع
 حاتملاك ةدراتبلا ةلاطملا نلاقألا هكارف نم نشالا نضبلااو
 مكث نمو : وجت املاو وملاك ةراحلا ميلاقالا ةهكاف 3 » قىرثمكلاو

 قم لا نقم كلا ةم ثلا ةيعإ لا تبل ول يك
 قاازراب اروذ,تعلت نأ نكمي ىتح ,اتهج اتن ان ,ةئانعلااو اهتعاادار
 : يبرعلا نطولا رطقأ نم ريثكل يموقلا داصتقالا

 لسيما

 ىف ةنيعارزلا تالصاخلا نب ظتاتيارك 2 ارم

 ةيموقلا ةورثلا رداصم نم امهم اردصم ربتعيو « يب رعلا نطولا
 ةيدوكسلا ةسرعلا ةكلسلا9 نإ ملا ةيندلا ناالا يحشر
 لاول هدف نم ([ضصاخ اعانكشلا لان دقق ادهلو . تادوبسلاو سشوعو

 . هلوصحم قيوستو هتعارز ىلع فارشالل ةصاخ تارادا تأشنأف

 رخا عون يأ نم ةقفن لقأ وهف ةيانعلا هذهب ريدج عقاولا يف وهو
 ةهكافلا عاونأ نم اقيوست لهبسأ هلوصحمو « ةهكافلا راجشأ نم

 دانا



 ةفورعملا ةيئاذغلا ةميقلا بناجب اذه « هعينصت دعب ةصاخ ىرخآلا
 يتلا ةيوارحصلا قطانملا ناكسل ايساسأ !ءاذغ هلعجي امم حلبلل
 . يئاذغلا جاتنالا اهيف لقي

 تالامعتسا هل نا لب رسمثلا ىلع ليخنلا تاجتنم رصتقت الو

 « يبرعلا نطولا تاهج>نم ريثكل يلحملا داصتقالا يف ةعفان ةريث

 ناكس رفضي هنمو ةنيتملا لابحلا عنص يف مدختسي فيللاف

 مدختسيو ( ةينادوسلا ريارسلا ) تابيرجنعلا يلامشلا نادوسلا

 ناكس فصن وحن شيعيو ( شاربألا) و رصحلا لمع يف فعسلا

 مدختسيو « ليخنلا فعس نم اهنوعنصي تويب يف يبونجلا قارعلا
 مدختست اريخأو لزانملا فوقس يفو صافقآلا لمع يف ديرجلا

 يف نحطي ىونلا ىتحو ؛ .رطانقلا ةماقاو ءانبلا لامعأ يف باشخألا

 حلبلا نم جرختسي دقو مانغألاو ةيشاملل افلع نوكيل تاهجلا ضعب

 مرحي ذا لاوحألا مظعم يف ةيفخ رطقت ٠ رومخلا نم ةيلحم عاونأ
 . اههنص نرناقلا

 ىلا اديج ارمتو ارفاو الوصحم يطعت يكل ةلخنلا جاتحتو

 كلل الل نا وك را هل رع لا قلق ين ةيلاع ةدارمل ةجرد
 ةرارحلا ةجرد ةيحان نم ىلعأ ادح رمتلا ليخنل سيل نأ ودبيو
 نم دعت يتلا يبرعلا جيلخلا ءيطاوش لوح فيثكلا هومن ليلدب

 وهف ىنذأ ادح تاتابنلا لكك هل نكلو ةرارح ملاعلا تاهج شكأ

 ددخ لفحالاو “١ نع ءاتشلا ةرارح لدعم لقي الأ بلطتي

 . رهشأ ةتس نع م ١4 ىلع اهلدعم ديزي يتلا رهشألا

 0ك قداس دهف دز ةي خلاب ةيساؤر نم ةبجاخسويسل طعم ليخبلا بسبلاو

 يف ومنيو « ةيلاصلصلاو ةيلمرلا ةبرتلا يف ومني . اكيرقت ةج اهعاوتأ

 قارمعلا راوهأ يف ةبطرلا ةبزتلا يفو يراحصلا يف ةفاجلا ةبرتلا
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 قارملاو سنوت ةيرتك ريجلاب ةينغلا ةبرتلا يف ومنيو « يبونجلا'
 ةحلملا ةبرتلا يف ومنيو « لينلا يداو ةيرتك هيف ةريقفلا ةيرتلاو
 نكلو .: حالمألا ًاهيف لكن ىتلا ةيرتلاو شرا لرسلا

 يف انيزي و هللا لوم كن الق اع
 . لوصحملا .ةدوج

 . ةلخن نويلم 864 وحنب ملاعلا يف رمتلا ليخن ددع ردقيو

 //265 ءاهز هب نأ يأ ةلخن نويلم /'؟ وحن اهنم يب رعلا ملاعلا عدزي

 امادلا لكرلا همهأ حرام وتلا لاطلا ترسل 7
 . نومتلا حاتنا 3 ىب علا نارا هددت

 يف حلبلا جاتناو ليخنلا عيزوت ( 77 ) لكش ةطيرخلا نيبتو

 . يب رعلا نطولا

 نيب لوالا ناكملا قارعلا لتحي :ةطيرخلا نم حضتي امكو

 لود نيب لوالا ناكملا وه لب ليخنلا ددع ةيحان نم ةيب رعلا راطقألا

 فلا دنع نم رك 21 خ يدب هلكلا ةنوتحا 25 كش كالا
 . ملاعلا يف ليخنلا ددع نم / "16 وحنو ةيبرعلا لودلا يف

 : ةيلاتلا قطا ىف .ايحنلا ركب ر ةيانلل ةليلع 1
 . وافلاو ةنرقلا نيب برعلا طش ةقطنم 5

 تلو انفي رع دان قل
 طش ىلعو تارفلا يتفض ىلع طسوألا تارفلا ةقطنم ي

 . ةيفانشلاو ةيماشلاو ةيدنهلا طشو ةلحلا

 قم ومان رولا
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 : ةةامعلا ةقلعتم ©

 لا تاكا رت ماج دا هلا يدب ودملا اعف
 ةطاحم يهو الا ةنيدم وأ ةيرق دهاشن املقو ليخنلا عرزت هندمو

 هقطانم مهأ اهلعلو لب قارعلا يف ليخنلا قطانم مهآو . هنيتاسبب

 رهنلا يتفض ليخنلا نيتاسب فنتكت ذا برعلا طش ةقطنم ملاعلا يف

 امنيب قارعلا ضرأ يف اهنم ربكألا مسسقلاو « وافلا ىلا ةنرقلا نم

 . ناريا يضارأ يف رخآلا مسقلا

 ا ل ع
 كلل تارا لل هوم دن ووك هلال قي و راجكل رلرص اليشم
 ل يضاف ١ اوت ااهليحت دع |هليو يعل ةينجبلا يلق ليلا
 مضت يتلا اهلك برعلا طش ةقطنم يف ليخنلا ددع يثلث يلاوح يأ

 . يقارعلا ليخنلا عومجم نم ز/ 54 وجن

 «ليثملا ةميدع نوكت داكت ةقطنملا هذه يف ليخنلا ير ةقيرطو

 ٍطشب ةلصتملا ناجلخلا نم تاّئم اهقشت ةيوتسم اهلك ضرألاف
 دنعو « ناجلخلا هذه يف هايلا ضفخنت رزجلا تقو يفف 2 برعلا

 يرش نارك اق فردا الجب دع حا عين زومبا ا كسا
 اوه ناس! فالآ ماظنلا اذه ىلع ىضم دقو « ةراض ةجردب

 . حاجنب هتمهم يدوي

 ةلحلا ةيولأ ليخغنلا ددع ثيح نم ةريصبلا ءاول يليو
 . توكعكلاو 2 وامفلا و 5 5-59 ف انلا 95|: كغ مث ةيناويدلاف

 طش فافض ىلع يهف ىرخأ ىلا ةقطنم نم ليخنلا ةفاثك فلتختو

 حوارتت ثيح 2« ىرخألا قطانملا يف اهنم اراهدزا رششكآ برعلا

 . ةدحاولا ةراشملا يف ةلخن < <٠ نيب اهتفاثك

 نساك اهم نجا ادام ةلك ا دل قم علارتلا :تائيملا أ ىفو
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 عاةيملالا ءراجللا ف لخدت يثلا عاوتألا بف ايزكلو.لغون 26 -
 نسيتعيو . يريدلاو يدهزلاو 'تايلازو يوارضخلاو يوالحلا

 امه ىوالحلاو ىوارضخلا نكلو ةلغ عاونألا هذه رفوأ يدهزلا

 ةريشع وحن ىدهأزلا ناجشأ ددع غلبيو « ارمث عاونألا دوجأ

 ةقطنم يف زكرتيو ايونسس نط فلآ 75١١ وحن يِطعت ةرجش نييالم
 يقابلا انمأ 1 ةلتخت نمور امه دوعن: اهات ةواهبمق قعمانألا تارقلا

 نييالم © وحن رياسلا ليخن ددع غلبيو . دادغب و ىلايد يتقطنم يفف
 يف هتعارز تاهج مهاو . ايونس نط فلآ ٠ ءاهز يطعت ةلخن

 ةرامعلا ةيرولأ يف يقابلاو هليخن نم /5- وحن اهيفف ةرصبلا
 . تروكلاو

 دجوي ثيح ةرصبلا ةقطنم ىلع رصتقي داكيف ىوالحلا امآ

 ايونس نط فلأ ٠١ يلاوح يطعت هنم ةلخن نييالم " نم شكأ

 هددع برقي يذلا يوارضخلا فصن ةرصبلا يف نك رتي كل نك

 . ايونسس رمتلا نم نط فلآ ١7 يطعت ةلخن ينويلم نم

 ايونس نط فلآ ٠-9" وحن رمتلا نم قارعلا جاتنا غلبيو
 جراخلاىلا قارعلا ردصيو . يب رعلا جاتنالا ثلث نم برقي ام يأ

 يف لوألا ناكملا لكحي كلاي وهو رمكا نم دةحاحتا نم وكلا روحت

 ىلا ةننس نم توافتت ةردصملا ةيمكلا نكلو . ةيملاعلا رمتلا ةراجت
 جاتنالل ةيعيبطلا فورظلاو ةيملاعلا قوسلا ةلاح بسحب ىرخأ

 مءافطلل ايلعم كلهتسيف 77 - هردقو حاتنالا "نم ىقيتي ام امأ

 امأبعيو ( ىقرعلا ) لوحكلاو ( حلبلا لسع ) سبدلا ةعانصو

 افيلغت افلغم نوتركلا وأ بشخلا نم قيدانص يف رمتلا نم ردصي
 نم ( شارب١) تايلصخ يف رخآلا ضعبلا سيكي امنيب !ديج

 هريغو توجلا نم سايكأ يف وأ ريدصقلا نم حئافص وأ صوخلا

 الل



 ليخنلا ددع ةيحان نم ةيبرعلا لودلا ةيناث يه رئازجلاو
 ليغنلا ةلمج نم ١65 وحن يآ ةلخن نويلم ١١ الع وحن اهيفف
 نب دب موال لت ميادلا تاكا ق ايه اةيب اسأل [ ىاوت يب
 يق ببشلا و: قروش يب ليلا و1 1اس التل
 رامثالا ليلق وه وأ رمثم ريغ رئازجلا ليخن نم اريثك نأ وه اذه

 . ةماع ةفصب ةديجلا فانصألا نم وه رئازجلا جاتنا مظعم نكلو

 يفو لاميثلا قإ ةنيطنكمق ةقطنم ىف ليعملا ةعار زا رثكييف
 تاحاولاو نايز تاحاوو ريغ يداو يف مث برغلا يف اراّوس يداو

 لادا هلك رجب[ وعو فلا عارعلا 'ءارحسلا قده زدات دوبجال
 ةديج اعاونأ .رشازجلا ليخن نم ريثكلا يطعيو . هركسب ضفخنمو

 يف ومني يذلا « رون ةلقد » مساب فورعملا عونلا اهمهآ رومتلا نم
 يداو تاهج يف ومني يذلا « اضيب ةلقد » و ةنيطنسق بونج

 رسيلستلا نس اهيانا نم ري 7 - نحن ىنارجلا ىدهاو ف ا
 . ايلحم يقابلا كلهتسيو

 ددع يف ثلااثلا ناكملا ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا لتحتو

 نييالم ةعست وحنب اهليخن ددع ندقيو . نمتلا جاتنا يفو ليخنلا

 .ايونسسم رومتدلا نم نط فلآ ١17 وحن طسوتملا يف جتنت ةلخن

 لكل رومتلا نم ةصاخ عاونأب ةكلمملا ميلاقأ نم ميلقأ لك زيمتيو

 ال اهضعب عون يتئاملا ىلع اهددع وب ريو هصئاصخو هتازيمم اهنم

 . ةكلمملا جراخ يف فرعي

 ميلاقأ يف هعيزوتو ليخنلا ددعي ةصاخلا تا.رريدقتلا فلتختو

 ةرازو هي تماق يذلا ريضحلا نحبو داب ”نكلو م اعنيبإو افالجحتاودالثلا

 مهأ وه ءاسحالا ميلقأ وأ ةيقرشلا ةقطنملا نأ ةيدوعسلا ةعارزلا

 , ليغتلاب مدع كلك ناك اخ < ليحمل يو ىكعلتلا كايد

 ليلا



 « فيطقلاو فوفهلا ةحاو يف هتعارز رصحنت داك يذلا يدوعسلا

 كمان هوك ١ فس ةقنااو ركن وادجل يت اهيقتوذولا لكوعو
 هل ا ومرت وكلا كك لن فيرا يفمل © يفك
 سكعلا ىلع ., ايونسس امارج وليك 6ا/ وحن ةدحاولا ةلخنلا جاتنا

 وليك 2١ ىلا هنم ةلخنلا ةلغ لدعم ضفخني يذلا فيطقلا ليخن نم

 .تفع] رع

 اضيأ نه شيب هاما السلا | ناك نعاقي ع1 هايح لقا ال هسالاو
 ةدودحم ةقطنم يف زك رتي ال دجن ليخن نكلو « ليخنلا دهدع ثلث وحن

 « تاحاولا نم ريبك ددع نيب عزوتي لب « ءاسحالا يف لاحلا يه امك

 جرخلاو ضايرلاو ميصقلاو لئاحو كوبت تاحاوك ةيدوألاو

 ةيدوأ ينو يلاخلا عب رلا فارطأ ىلع نيربي ةحاو يفو جالفالاو

 . نارجنو ةشيبو ةبرت

 تاهج يف ةصاخ ةفصي دجوت ةلخن ينويلم وحن زاجحلا يفو
 يداو تاهج يفو غبارو عبتيو ةرونملا ةنيدملا يحاونو ربيخ

 . ةمطاف

 ليغخنلا ددع هيف لقيف ريسع ميلقا وهو عبارلا ميلقالا امآ

 ل ا ا ع ع
 2 ندلاوارقنشلاو

 لادا دش في رل لا 0 لسلا تاك لاك يأ لعد
 هكر. سي يك كك ردشلا ةيل دملا» ةكلملا قاراستا“ اهرتكأو
 تالغلا ععرزت لب هدرفمب اهلغشي ال راتكه فلا نيعب رالا ىلع ديزت

 يف ةريبك ةيداصتقا ةيمهأ رومتلل ناك دقو « هراجشآ نيب ىرخالا

 كييك راسا ماتوا طنا ات وسلم ذو, يي ةكشأب
 ا اوفا دي تيا حا ودم تير عش مرور او
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 انو

 .يتلا ةثيدحلا تاروطتلا نكلو « رجه ىلا رمتلا عضبتسمك »
 دعي مامتها عضوم دعت ملف رومتلا روهدت ىلإ تدأ ةكلمملا اهتدهش

 تابجولا م ضهت ناكسلا قاوذأ دعت ملف ماعطلا ماظن ريغت نأ

 دوت !ده عم ةيدارمسما ةياعلا ةكحملا :كزييقم ال ان ةوديطلاا
 ىلاو دفنهلا ىلا هنم ةريبك تايمك ردصت لبق نم تناكو رمتلا

 ىلا رمتلا عضيتسي نأ هفسلا نم دعي ملو يبرعلا جيلخلا تارامآ

 - امش تناك انيك

 داكي : راو ا راجشأ ددع نأ عمو

 الب يعلا نم ايبيل جاتنا ناف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هددع هبشي

 ييبتوذلا# لاتنالا نم 77 رينا اول للم وتملا ىف نع ةفلاذال + ىلع بيزي

 جاتنالا يف ةيب رعلا لودلا نيب عباسلا ناكملا لتحت ايبيل لعجي اذهو

 نم تل اعل ناكملا يف ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا كراشت اهنآ نيح يف

 . ليخنلا ددع ةيحان

 ةيبيللا ةيروهمجلايفاراشتنا ةرمثملا راجشثالا شكأ وه ليخنلاو

 قطانم مهآو ٠ دالبلا يف ةرومعم ةقطنم هنم ولخت داكت ال ىتح

 « سلبارط نم ةيلحاسلا ةقطنملا مث نازف تاحاو يه هتعارز

 ريغ فانصالا نم يبيللا رمتلا عاونأ مظعمو ةقرب يف هدوجو لقيو

 نازف رمت كلذ نم ىنثتسيو . ريدصتلل حلصت ال يتلا ةديجلا

 هتميق نم للقت هفيلاكت عافتراو لقنلا تابوعص نكلو

 لخاد يف هلك كلهتسي يبيللا لوصحملا ناف اذهلو . ةيداصتقالا

 مدختست دقو تاحاولا ناكس ماعط نم اريبك !ءزج نوكيو دالبلا

 . تاناويحلل افلع هنم ةئيدرلا عاونالا

 « يرداقلا » ىمسملا عونلا وه ىيبيللا ىمتلا عاونأ دوجأو
 نغارتو هنكوسو كاربو نادوو نوه تاهج هناك اخرة , هجتنتو

5 



 يف نطيلز تاهج هجتنت يذلا رمتلا هلثمو .نازف تاحاو.نم اهلكو

 كيج ديا تايد ودعا بدم ةقرب دعا 0

 ::- يه * دييح هن
 [ذ ةيبسيئ رن ةيدقن 0 ل ا ءاحنأ ا 2

 . ةكفيعت قرط 8ةدج لتانمو و ةقانص) تنبت ان

 لودلا نيب سماخلا ناكملا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا لتحتو

 ةيحان نم يناثلا ناكملا لتحت اهنكلو ليخنلا ددع ةيحان نم ةيب رعلا

 كلذو لوألا ناكملا ىلع انايحأ قارعلا سفانت دقو لب جحاتنالا

 مج .ك ١١١ وحن غلبي وهف ةلخنلا ةلغ طسوتم عافترا ببسب

 امارج وليك ١١6 ىلع يبرعلا ملاعلا يف طسوتملا تيزي ال امنيب

 . ةدحاولا ةلخنلل

 ةدفملا هلع ملا ةيروهمجلا قف ليلا ةقاوو رشم 0

 لاقل كلا لا ب ةتعارر كعبتف انلماذ 006
 تادا ه1 ةدلروع 40 اا مكاحللا رارانتي ثلا تكافل اسست ةاارحلا
 عرازف داليلا يف دجوت ال هنأ فسأ نمو . فاجلا يراقلا خانملا

 اهمظعم طاطحناو فانصألا ددعت نع الضف اذه ليخنلل ةيماظن

 اقلنِصألا نلح ناكتكالا + نودع لكعلاب اهكانأادت نكمي نوكأ يهو

 قرط لل ةقفا ولا دوك اةحلا باشا و. كارلا ل رمل تلد ةديغلا
 وكامل دلك لقفل سطع :ءالقالل سقت يح ةيلرلا يطانملا

 ددع نا ىلا ريشت لئالدلا نأو ةصاخ . ريدصتلل امهم اردصم

 ناك دقف نرقلا اذه لئاوأ يف هيلع ناك امع لق دق رصم يف ليخنلا

 نازل اذ ىلا دك ةفدعإ عه هقاقل ابك "فا رغم ىف ال يتلا وادع
 3 دك ماسلا فرحا وا ال ةيامألا ةييسانابك روفالف ةلعن
 قلع ام مهأ يهو يلاعلا دسلا ءاشنا عم ةبونلا ليخن كلهيسو

 فرش



 كانيضالا :لماش لسطتل ع وركب فانها“ قابلا ارثعلا كاكا
 سمتست ىتح وفدأو وبما موك تاهج ىلا عونلا اذه نم ةزاتمملا

 .. ةقاجلا رومتلا نم ايتحاج عاجنا ىف ليلا

 لك يف اهمظعم جتنيو ةدذعتم ةريثك يرصملا حلبلا فانصأو

 حلبلا فانصأ نيب ةقالع دجوت ال هنآ ىنعمب ابيرقت يضارالا

 ليمت ةريهشلا فانصالا نأ دجن اذه عم اننكلو . ةبرتلا عاونأو

 زيمتت الثمف . صاخ عونب ةقطنم لك صتختف زكرتلا نم عون ىلا
 امنيب ينايحلاو ينامسلاو لولغزلا عاونأب وكدأو ديشر تاهج

 ينالجعلاو يجرسلاو يرماعلا عونآب ةيقرشلا ةظفاحم رهتشت
 مويفلاو ةزيجلا يتقطنم يف امهريغ ىلع تاهمآلاو يويسلا بلغتيو

 .ناازتما ةظفاحم يف الا ةلب دتجلاو مي تالا عاوت نوضح و

 ةيعارزلا تالغلا نيب عبارلا ماقملا ليخنلا لتحي سنوت يفو

 سياق تاهج يف ليخنلا عرزيو . موركلاو بوبحلاو نوتيزلا دعب
 يتلا نسب اق يداو هايم ىلع سباق ةقطنم دمتعتو « ديرجلا طشو

 عرزت ليخنلا لالظ يفو ٠ ةعورزلا يضارالا ىلع ةراهميب عزوت

 . ةهكافلا راجشأ نم اهريغو قوقربلاو شمشملاو نامرلا راجشأ

 ريغ فانصالا نم هجاتنا نا الا ةقطنملا يف ليخنلا ددع ةرفو عمو

 ديرجلا طش ةقطنم ناف كلذلو . ريدصتلل حلصت ال يتلا ةديجلا

 عبرألا اهتاحاو يف عرزي ثيح سنوت يف ليخنلا قطانم مهأ يه
 ةفلابلا اهتيمهأ تاحاولا هذهلو . ةماحلاو نايدولاو ةطفن و رزوت

 جتنتو . اههايم ةرفوو اهارق عاسستاو اهتحاسم دادتما ببسي

 اذه موتي نوف نلت مط لاا ا و ل لا
 ' ةفورعملا يهو نط فلالا زواجتت ال داكت ةزاتمم ةيمك دجوت رادقملا
 ىرخالا عاونالا امأ . جراخلا ىلا اهمظعم ردصي يتلا « رون ةلقدب »
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 . ايلحم كلهتستف ةدوج لقالا

 ثيح نادوسلا يلامش يف ةصاخلا اهتيمهأ اهل ةلغ ليخنلاو

 نم نويلم فصن نم برقي ام امات نوكي داكي ادامتعا اهيلع دمتعي
 ءالؤهو 2« ناكسلل ىلكلا عومجملا نم /6 وحن يأ نادوسلا ناكس

 ةلقان لاو ةيقئاشلاو ةرصانملاو باطاب رلاو بافورعملا لكئابق مه

 ابونج ري نب نم لينلا رهن لوط ىلع نونكسي نمم مهريغو سحملاو
 دجوي تاهجلا هذه يفو . ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا دودح ىتح

 تاحاولا يفف يقابلا وهلا ان نا ئنلا لغم نيرا ا وتكت

 برغ بعقلا ةحاوو افلح يداو برغ ةميلس ةحاو لثم ةفلتخملا

 ضعبو متك يفو « اراب نم برقلاب.ناريخلا ةقطنم يفو « ةلقند
 روف راد تاهج

 ابطر اهضعب لكؤي حلبلا نم ةددعتم عاونأ نادوسلا يفو

 عونلا ينادوسلا حلبلا عاونأ مها نمو . ارمت ضعبلا لكؤيو

 نف شكل لتخي.ذا اعوينش“ع اىنالا نثكأ نم وهو «,هواحب» ىمشملا

 وهو /اا/ وحن لتحي يذلا يواكربلا مث نادوسلا ليخن نم /6.

 نادوسلل حبصال هقيوستو هينجو هتعارزب ىنع ول « ديج عون
 نم نكي ناو وهو ةليدنجلا مث « رومتلل ةجتنملا لودلا نيب ةناكم

 بطرلا حلبلا عاونأ دوجأ نم نوكي نأ نكمي هنا الا فاجلا عونلا

 اهقرغت فوس ةقطنم يهو افلح يداو تاهج يف هتعارز نك رتتو
 . ىلاعلا دبسلا نازخ هايم

 ةريثك عاونأ دجوت « رومتلا نم عاونالا هذه بناجبو
 ةنيدمو ىقال داو قرعشم اهمهأ نم بطرلا حلبلا نم ةعونتمو
 نيب نادوسلا يف ةلخنلا لوصحم حوارتيو رون ةلقدو املوكو

 طبهي ةريقفلا تاهجلا ضعب يف نكلو ةنسلا يف مارج وليك
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 . ةلخنلل مارج وليك © ىلا لوصحملا

 كلم همظعم نأ نادوسلا يف ليخنلا ةعارز لقرعي اممو

 جراخلا ىلا نولح ريو مهارق نوكرتي ام اريثك « ءارقف دارف#

 ءاسنلا ةياعر يف ليخنلا نوكرتي مث نمو « بسكلا ءارو ايعس

 لكمت لقتلا ةلكشتم نا اضك .: ةيفاكلارةيانعلا ئعلي الف كاعطألاو

 ىتح يرهنلا لقنلا ىلع دمتعت الثم ةلقند ةقطنمف . ىرخأ ةبقع

 عوبسأ وحن ةلحرلا قرغتستو ةميرك يف ديدحلا ةكسلا ةيادب
 : .ةميعتكو ينك دذيبعا دفلا# هلا قف ل وقكو. ةقاكلألا" تلا مف قزماك
 ةراجت يأ ةمدخل ةمئالم دعت ال ةئيطبلا ةليسولا هذه لثمو

 هو وحن ايونس حجتنت ةلخن نويلم وحن ةيدرغملا ةكلمملا فو

 مسقلا يف ليخنلا ةعارز زكرتتو . طيمسوتملا يف حلبلا نم نط فلأ

 رهن ضوحو شكارم ضوح بونج يف عرزيف . دالبلا نم يبونجلا
 اميز ةقرفتم ةلئاه تاحاو لكش ىلع هراجشأ دجوتو « تفسنت

 ةرشع ضرع ىلع ارتم وليك نيسمخ نم شكأل اهنم ةدحاولا تدتما

 نيب رصحني يذلا سوس رهن ضوح يف عرزي امك ٠ تارتم وليك

 اي نافيا ةفطسم هلك 3< كيو: ,انلاكجلا نت كام الع
 ف عنازنملاو قادخلا“ةلقطنخو بوتجلا يف يوان عضلا ميلقالا
 لحي هايملا ىلع لوصحلا اهيف رذعتي يتلا ءازجألا يفو . لامشلا

 ؛ نوتيزلاو ةهكافلا َراجتكَأ وأ ةيئاذقلا بوبحلا لكم ليختلا

 ةيب رغملا ةكلمملا يف ليخنلا قطانم مهأ نم ىرخأ ةقطنم ةمثو

 بونجلا يف ةيوارحصلا ه.ث تاهجلاو باضهلا ةقطنم يهو
 دذاكي ثيحو « لامرلا نم حاسف تاحاس. دتمت ثيح « قرشلاو

 امك تاحاولا اهيف موقت , تلا تاضفخنملا رابآ ىلع ءامللا دروم رصتقي

 بلا لوبسلا نق كسلا ثيح قا زكللطك عصا ق اقاعلا يع
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 لابج لسالسل ةيقرششلا حوفسلا نم ةردحنملا ةيدوألا اهب ىرجت
 هعرد ةيدوأ لوط ىلع ةرشتنملا تاحاولا يف لاحلا يه اك سلطألا

 ىلوألا ةرجشلا ةلخنلا لثمت تاهجلا هذه لك يفو « زيزو ريغو

 ةرارح نم اهب يمتحت نوتيزلا راجشأ اهلالظ تحت تعرز امبرو

 ا زحتصلا لامر وة وجلا

 مو رح لا

 ىلا ايخانم يمتنت ىتلا ةيب رعلا راطقألا لك يف بنعلا عرزي
 ا ل ار ين ايل كلا باين لعوب تملا عسل
 جاتنا ردقيو . ملاعلا يف موركلا ةحادسم نم / أالب نم برقي ام يأ

 يأ ايونس ييرتم نط نييالم ةثالث وحنب بنعلا نم يبرعلا نطولا
 نا 0م ب عشب نوت ةملاحلا حانت الا وعن 1ك داعي ان
 ةبيرغو ةيلاع ودبت ةبسن يهو « ذيبنلا ةعانص يف يب رعلا جاتنالا
 ا نكلو « مالسالاب اهناكسس مظعم نيدي ةقطنم يف

 اميف ىرنس امك عضولا اذه يف ببسلا وه ناك برغملل يسنرفلا
 جاتنالا نم /4 وحن ذيبنلا نم يبرعلا نطولا جاتنا غلبيو . دعب
 يتلا ةيمكلا نكلو « ابيبز نوكتف فانصألا ضعب ففجتو . يملاعلا

 لشمت نط فلأ ١7 ىلع ديزت ال يهف ةدودحم ضرغفلا اذهل ففجت

 . اديب زلا »نك قاعلا جانا نمآ/ 3ر6: وحن

 نطولا يف موركلا يضارأ ةحاسم )١8( لكش ةطيرخلا نيبتو

 ؟ بتللا نك اهعاتناور ب علا

 يفو « ةثالثلا يب رعلا برغملا راطقأ يف ةيب رعلا موركلا نك رتتو

 وحن برغملا راطقأ يف اهتحاسم غلبتف. ةيروسلا ةيب رعلا ةيروهمجلا :
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 « اهلك ةيبرمعلا موركلا ةحاتيسس م رر/ 861 ناككف انتل كوخ

 ترقي اه ولا ةحانيملا ةدؤهعا نما ر/ 15 ودك اهانه و نت ازخلا نمحن و

 ةيروس امأ . هلك يبرعلا نطولا يف موركلا ةحاسسم نم / 07 نم

 ةحاتسم نمور ٠م ترعش اق ىلا ىاتكمي تنل 0" وعنا كن خف

 نمزإ/ 865 عرزت برغملا دالبو اهنأ اذه ىنعمو ةيبرعلا موركلا
 نيطسلف يف عرزيف / 6 هردقو يقابلا ءزجلا امأ ء موركلا ةحاسم

 . ةيسئللا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبوزعلا ةيتوهمجلا و ,ناتمل و ندرالاو

 رامعتسالا تايداصتقا روطت يف اريطخ ارود موركلا تبعل دقو

 يف نطقلاب نييسن رفلا باتكلا ضعب اههبش دقل ىتح رئدازجلا يف

 1 ريل كاملا ل ا
 تقولا ىلا رئازجلا يف موركلا ةعارز يف عسسوتلا عجريو « ةيسنرف
 مطإن] عد اريسسك وليف: مسساب فورعملا بنعلا ضرم هيف رشتنا يذلا

 هذه يف موركلا عاوز نم (نيثك  ةرجفو:ةييساوفلا يديم ةقطنم يف

 نم روطتت موركلا ةحاسم لعج يذلا رمالا « رئازجلا ىلا ةقطنملا

 ١8/89: ةنس يف راتكه فلأ ١٠١ 1 ىلا ةدس يف راتكه فلأ ٠

 حتنت ناككش” فلا ١2 ١ وجت نألا تقلب ىتح ةدايزلا تلصاو مث

 . بانعألا نم نط ين ويلم نم رثكأ

 1 درعا علا قار ارمله علو لامست اذ
 كتلاد 8 ةيرطحست ' ناوسواتكلا لأ 516 نارهوأ ىف !راتكه فلآ
 5بلس لح: ةارو يدا ةلقأ ب بياملبلاةج كش و رادكم
 .!ةيبو راوألا ئصانعلا ان انتم :كانالزلا7لقز تتناك اين ل115 اههوح

 مهآو . تاعفترىملا حوفسس ىلعو ةيلحاسلا لوهسلا يف بنعلا عرزيو

 تنش وميت نيع تامج يفو ةجدتم لوهس يه هتعارز قطانم
 هياجيو نابسملت و ركسعملاو سايعلب يديسو مناغتسمو نارهوو

 ا



 ووكوريسلا حايرب لخادلا يف ل ا لا ا ل ا

 .:عيقصلاب

 ديبنلا رعبسس نكسي ملو الا يف ةيسن رفلا تاعانصلا وأ

 وه هددحي .يذلا تا يرئازجلا لوصحملا هددحي يرئازجلا

 نم ةلئاش ينايكك عير وتنص ايش رق نب اك دا 4 يسن رفلا حجاتنالا

 نياددصت ديعت مث » يلحملا ل ا ا م ن يضارزدلا ذديبنلا

 ادنكو ارسيوسو ديوسلاو اكيجلب ىلا راعسالا ىلغاب هضئاف
 : ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو

 « ذيبن نم اهبانعأ هيطعت ام ةدوجب سازجلا مورك زاتمتو
 اهقيسي الف هل ةجتنملا لودلا نيب عيارلا ناكملا رئازجلا لتحتو

 لتحت ىرخأ ةيحان نم اهنكلو « اينابسساو ايلاطياو ادسن رف ىودس
 زينب ةةمم+ذإ (ملاعلا+ ىف 'نقيفللوةركتيطلا»لودلا ناي“ لالا ناكملا
 قمل اعلا 17 ناجح ةمايو دم

 تالغ نيب ازاتمم اناكم بنعلا لتحد ةيب روأا ةكلمأا يفو

 موركلا ةعارزل ناحلصي حاجدملا 93 هيىعلاف" © ةنململا ”راجتكالا

 تايقر انا يووم عضوا داخل ودور حلا رمطحال ا ةاوهيدوير
 ليلا ار وقتك ىقلل عطسلا نقع وز ران فاعتوو ةحسولا
 . الثم اسن رفك تاهج يف لوصحملا

 ايلات ىطحجو بو ةكلمشاب قز اقلك أو انانهتلا 4 واركلا نقعلكو
 ريضحتل اهمظعم مدختسيو ابيبز ففجي اهضعب ةفلتخم عاونأ نم

 ىست فلا واهمقيسألانيزيشت 11و كسا وتل تقاتل نيكل ةنيبألا

 هذه يف اووسوت نييسنرفلا نكلو . ىنيدلا عزاولا ببسب
 عفوا ميويركلا ةعايرو رضاع رفاق ب التل ينال وبا ةماحلا
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 دجو كلذيو « ةيرافملا ضعبو نويبروالا .اهكلتمي ةمظنم ةثيدح

 فدهتستو ةيبزفملا ةيديلقتلا موركلا . موركلا عرازم نم ناعون
 مظعم مدختسيو ةثيدحلا موركلاو . يلحملا كالهتسالل بنعلا جاتنا

 ل 111 هدف 1 اصلا فلا ديلتلا انف اهل ملا
 تحبصأو راتكه فلأ نيسمخلا تزواجت ىتح ةريخالا ةنس نيعب رالا

 يتلا ةيبرغملا ةكلمملا يف موركلا ةحاسسم نم / ١ نم شكآ لتحت

 نم نط فلأ 515 ءاهز طدسوتملا يف جتنت راتكه فلآ 19 وحن غلبت

 موركلا ةحاسم يف ثلاثلا ناكملا ةيبرغملا ةكلمملا لتحتو . بنعلا

 . ةيروسو .شازجلا ىوس اهقبست الف بنعلا نم اهجاتناو

 فرطلا يف ناوطت ةقطنم يه موركلا ةعارز قطانم مهأو

 ةديج اعاونأ جتنتو يديلقتلا عونلا نم اهموركو يب رغلا يلامشلا
 سا ااا سا اول علا ع
 .ةجئاراقوسس دجت اذهبو امهيف يلحملا لوصحملا جضن لبق امهقاوتمأ

 دق هنأكو لهسلا ودبي ثيح ازات تاهج يفف ةثيدحلا موركلا امآ

 تاهجو فيرلالابجل ايندلاحوفسلا يفو . مركلا شئ ارعب اعيمح ىطغت

 يف ةريوصلا ةقطنم مث « زوحلاو ةلخدلاو طايرلاو سانكمو ساف

 ةعورزملا ةحاسملاْكلث وحن هدحو سانكم لهسيف زك رتيو .بونجلا

 تناك دقف . دالبلا يف يبوروالا يعارزلا رامعتسالا بلق رسبتعيو

 6-00 قاد نعل لم اوعلا نم ريوكلا يبل لا ةيحالص

 . تاهجلا هذه يف ةيعارزلا يض >9 كالتمال ا: ةروآلا

 ذيبنلا نم برغملا جاتنا داز ةثيدحلا عرازملا يف عسوتلا عمو

 ةكلمملا لعجي امم ايونسس طسوتملا يف نط فلآ 5١ وحن ىلا لصوف

 كلهتسيو .ذيبنلا جاتنا يف رئازجلا دعب يناثلا ناكملا لتحت ةيب رغما

 /08 وحن نوكيف جراخلا ىلا يقابلا ردصيو ايلحم جاتنالا عبر وحن
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 دروتست ىتلا اسنرف هقاوسأ مهأو . دالبلا تارداص ةميق نم

 ىاقلاو لؤسكلا افةيفملا شكا: ةيلك ةلظلج ليصتب يب ىفللا ديدتلا
 دش اك ب 0 سا ترص ال

 قاوسالا هذه يف يبرغملا ذيبنلا ىقليو 2ء ارسيوسو ارتلجناو
 هنكلو . يلاطيالاو ينابسالا ذيبنلا نم ةديدش ةسفانم ةيبوروالا

 يب رغ ىف ةيديس غلاب ةملكتل) لوولا قاوسأ قب هن ار اكس رانج
 اق. مهى انسو هللا :ةقرافألا نأ ىلحتسم الا زحشلت الفك فكيت أ
 . دئاسلا خانملا عم همءالت مدع مغر هيرشش ىلع لابقالا

 ريبكلا عسوتلا ةلحرم تزواج دق ةيبرغملا ةكلمملا نأ ودبيو

 نما ةعلسلالا هما ناعم انسة راقت كك ةيبنلا تاه او "مو ركلا ةغادر ف
 الب ادنألاا انه'لثم تا نطاونمو لير ةيهكاراحلا فاول اليأ ق.ةييفانم

 ايي كليا ىف ل يراقأا يق ترعارلا نيام عار كل
 نقتل 6 وحن غلبت ةحاسم نسنوت يف موركلا لتحتو

 قاطن ىلع موركلا ةعارز اولخذأ نيذلا مه نويبوروالا ناكو

 اروصقم يضاملا نرقلا رخاوأ يف نييسن وتلا جاتنا ناك ذا «عساو

 تماق امدنعو . راتكه فلآ ىلع ديزت ال ةحاسم يف ةدئاملا بنع ىلع

 نم / ٠١ ىوس نوكلتمي نوينطولا نكي مل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 نم / ١١9 كلتمت ةيسنرفلا ريصانعلا تناكو موركلا ةحاسم

 نينا او لاقل يل دق ارسرا 16: هيل الميالا ريع الطنل ا3 اهتمام
 ءطب ىلا ىدأ امم اهتبقعأ يتلا تاونسلاو برحلا لالخ سنوت

 ىؤتلا هاو: ايد زق" نأ نحل *ةفالجلل ا هكواوكل هعاذا او« ملط وقل

 .ىوس ةيكرمجلا موس رلا نم ىفعت ال تناك يسنوتلا ذنيبنلل ىلوالا
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 نع انج اعب هلعجي ناد يذلا 2 ير هدم اها را نم نيعم ردك

 ل

 سنوت جيلخ لوح موركلا ةحاسم نم ريكالا ءزجلا عزوتيو
 ةصاخ ةفصب هنيتايسب دجوتو « بيطلا سآرلا ةريزج هيش يفو
 ةقطأ دن ةيلابن رقو نارفعزو ةمصاعلا سنوتو ترزنب تاهج يف

 نييالم ةثالث . ةلماعلا ديلل حيتت يهف نييسنوتلل ريبك حبر ردصم

 لاثمأ ةعبس وحن غلب هنم راتكهلا لخد نا مث « 'يونس لغش موي

 يف وهو 2, لاوحالا ضعب يف كلذ نع داز امبرو حمقلا نم هلخد

 رد لدم تاج نيرزعلا للا ر اغا ظس نر يي قلع بهذ كيرلا

 . ةيسن رفلا تارداصلل ةيلكلا ةميقلا نم / 6

 يذلا ةدئامللا بنع نم نط فلآ 1١ وحن ايونس سنوت جتنتو
 01 لا نط 7 مارس ل لل
 كا هكا اع را رك (يجللل ى ريخل تعانيمل هيل سلا ناسا
 نمل لم لاق اوا انساوف ىلإ اهحبلتن | (لح رتبت او / 012, ١1 نين

 .ةيسن رفلا قاوسالا ريغ ىرخآ قاوسأ ىلا لصي يذلا وه جاتنالا

 ال موركلانم ةدودحم ة> اسم ةيبيللا ةيب رعلا ةيروهمجلا عرزتو

 ومنت ثيح سلب ارطو ةقرب يميلقا يف عزوتت راتكه يفلآ ىلع ديزت
 ف كاحلا) ياه ك ىلإ اعز يبن !ن ودب دب لقا ليلا ىرلا لع ةدفتعم
 ناك ىب ١ لوا اعراب نيسيةيقررملا ءارشالا وب ىيغحالا ليجلا تاي
 موركلا ةعارز يف عسوتلاب اونع نيذلا مه نويلاطيالا نونمعتسملا

 يضرالا عونلا نم مهمورك مظعم تناكو « دالبلل م#لالتحا ءانثأ

 دييتلل عاكس يك اقال عع[ نارا دايك نيج ! ىلا قادس الععفلا
 فا طلا هنا ا ل ا

 ةكتح الل ١ تااؤهلا يح نق ةنياثلا ةماعلا كررحلا ”دعيأ"ن زهالعت تاحأ

5 



 ال يبيللا ذيبنلا نأو ةصاخ « جاتنالا مظعم كلهتست تناك يتلا

 لانه| اذه الخ يت ةسل ءا  ىل لا
 غلبيو « رضخالا لبجلا ةقطنم يف ةصاخب و بنعلا نيتاسب نم ريثكلا

 ةعانص كلهتست ايونسس بنعلا نم نط فالآ 0 وحن ايبيل جاتنا

 ةهكافك كلهتسيف يقابلا سمخلا امأ اهسامخأآ ةعبرأ وحن رومخلا

 . بيب زك ففجي وأ

 نم دب الو عونلا ديج سيل ايبيل هجتنت يذلا ةدئاملا بنعو

 وهف ريدصتلل ةلفك هجاتنايف عسوتلا دير؛ اذا هعون نيسحتب ةيانعلا

 هجضن يف قبسي هنال ارظن ابروأ يف ةبيط اقوس هل دجي نإ عيطتسي
 .ةليوؤقووالا لودلا اهجتنت ىتلا بانعالا

 نيب نماثلا ناكملا لتحت ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ عمو

 سيماخلا ناكملا لتحت يهف موركلا ةحاسم ثيح نم ةيبرعلا لودلا

 راك دش ا نإ تس هش مدين م كسا 3 اس كرا
 كطيسوتملا نويبع راكم فر ا سل ل و
 راتكهلل نط. 7١ طسوتمب يآ:ايوننم نط فلأ ١١0 نم اليلق شكأ

 ةيانكلا .ةجردب ىف ةمعمسب رملا_ لودلا لإ وأ اهلمحتت“ انهو دجا ولا

 : . ةيجاتنالا

 وحن اهيفف دالبلا تاظفاحم عيمج ةريحبلا ةظفاحم ردصتتو

 مويفلا ةظفاحم اهيلت مث ةيروهمجلا يف موركلا ةحاسسم نم 0600

 نأ يأ (/519و65) اينملا ةظفاحمف (/28و6) ةيفونملا ةظفاحمف )١5/(

 . دالبلا يف موركلا ةحاسسم عابرأ ةثالث وحن اهب عب رالآ تاظفاحملا

 جحضنلا يف ركبملا اهتمف .م.ع.ج يف بنعلا فالنا ةييتعو

 يه و ضيب نظيبالا يدلبلاو (ةيناطلس) يتانبلاو ضيبالا يمويفلاك

 ؛ ةئفلتلا تبكي ءامانج هاذ )عرابجلا ةرفك ةسققلا 5 ةقيقر فانصأ
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 قيكيطمح 21و 3و تاكتنملاك جضنلا ةطس_ وتملا فانضصالا اينما

 يتلا فانصالا مث « لقنلل حلصي امم اهلكو ةزنعلا زبو يدرولا

 امم اضيأ يهو ضيبالاو رمحالا يدرولا لثم اهجضن يف ضأتت

 لكالا يف ايلحم جاتنالا مظعم كلهتسيو . ريدصتلاو لقنلل حلصي

 اضيأ وه كلهتسي يذلا ديجلا ذيينلا هنم عنصي هنم !ءزج نآ امك
 .ايلحم
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 لودلا نيب يناثلا ناكملا ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا لتحتو

 يهف . بنعلا جاتنا وأ موركلا ةحاسم ةيحان نم ءاوس ةيب علا

 نلف“ كلأ؟ ١ 202 رجا عددنا اراقكف" قفل 7-17 رض ل" ةوركلا عر

 و ان وا امو وسمو اظل

 قشمد ةظفاحم تناك اذهلو امودو ايراد يف ةصاخبو ق قشمد ةطوغ يف

 9من ييط ديف كسل اهناتلا تيد رثنبلا "تاطف اهلل رككا من
 ا ا 2 صضئمخقف" 2دياؤكسلا

 يف بنعلا ىلع موقت و" بنعلا نم يزوتشلا جاتتالاا نم

 بنعلا عاون أ ضعبو . قرعلاو ذيبنلل ةدودحم ةعانص ةيروس
 اذهلو يناريدلاو يليردلاك فيفجتلل عاونالا حلصأ نم يروسلا

 ايونس جتنت ذا بيب زلل اجاتنا ةيب رعلا لودلا ىلوأ يه ةيروس ناف

 0 رسال نت ىأ ةسنب نلوم قنطاقغل ال لا وح

 ةقصاللا ةرشقلا تاذ عاونالا نم يروسلا جاتنالا مظعم نكلو . هلك

 يف وأ لكالا يف مدختست يهف اذهلو كسامتملا يمحللا بللاو

 ىونم ةيحورلا تابورشملا ةعانصل حلصي الو . سيدلا ةعانص

 . فاحص الا نم تودحم دع

 ندرالاو نانبل ىرخضأالا ةثالثلا"ةيماشلا راطقالا عرزتو

 نم / 6ر4 وحن يأ موركلاب راتكه فلآ 045 وحن ةلتحملا نيطسلفو
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 نم نط فلآ 7١7١ وحن جتنتو « يبرعلا نطولا يف موركلا ةحاسم
 -ةعوعلا دانمألا لب قاع رتع تاق يسمو دايو عشا
 نم ايونس نط فلأ 1١ وحن جتنت راتكه فلا 754 عرزت يهف

 نانبل لابج حوفسو عاقبلا لهس يف هتعارز قطانم مهأو « بنعلا
 ةيضلا“ق اهمورك كده ندرألا انا نيبصملا نوع ابا وراق
 وحن اهيضارأ ةحاسم غلبتو نيطسلف نم ءزج يه يتلا ةيبرغلا

 يهو « بنعلا نم نط فلا 4 وحن ايونس جتنت راتكه فلأ ٠

 ام ىلع ةبضهلا مورك دمتعت امنيب ندرالا روغ يف يرلأ ىلع دمتعت

 قرطو ةبرتلا عون فالتخاب بنعلا ةلغ فلتختو . راطمأ نم طقسي

 فلأ ١17 وحن ةلتحملا نيطسلف يفو . اهي ةيانعلاو موركلا سرغ

 ةعارز نكرتتو بنعلا نم نط فلآ 1١ وحن جتنت موركلا نم راتكه
 مدختسيو . يرلا ىلع ةدمتعم عرزت ثيح رماع نبا جرم يف موركلا

 نورخز تاهج يف ةصاخب و رومخلا ةعانص يف جاتنالا فصن نم شكأ
 . توبوحرو « نويزل نوشرو بوقعي

 هكملا
 اهتع وبس لارج ال يهو ةيئاوتسالا تاهجلا ةيكاف نماعلارلي

 تدعابت ةنيابتملا ءاوجالا لمحت ىلع ةريبكلا اين زنق نكلو 0 انف

 يهف اهل دحاو يب رع مسا ىلع دعب يآرلا رقتسي ملو . طسردتملا
 تبلور بوس ايبا ر+ اهيل الوكت ةريسملا ةيربلا ةيبرهسلاف

 لامقق* ىلا يه كانضإلا/ نهاد هغ لمشت يهو . « صراوقلا »
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 فورظ تحتو ةبرتلا عاونأ فلتخم يف ومنت حلاوملا نأ عمو

 كيت نر اهساعتا ماعتن) كيك الخ ةيردنلا لا الار نم ةنياتم

 يك تلاوب يقيررال يسذز و اهرصل لكلا هةيهيبلطلا تويللا .رضوح
 ةبرتلا هذه يف ريجلا رصنع ديزي نأ اهيذؤوي نكلو ةبرتلل يعيبطلا
 ىلا ينطابلا ءاملا ىوتسم عفتري وأ « اهيف حالمالا ةبسن عفترت وأ

 0 تن ودلا نايف لا ييزوف ماسلا نم تهل 3 ب نم رثكا
 . راجشالا كاله هيلع بترتي:امم ناقيسلا

 نيب هترارح ةجرد حوارتت ام حلاوملا ومنل ءاوجالا ريخو

 حايرلا بوبهل ضرعتي الو ةبوطرلا ةبسن هيف لقتو م "0و م 6

 ةجردب رفاوتت لماوع يهو ٠ راهزالا مسوم يف ةصاخبو ةديدشلا

 نابل“ دكر هد داعي انيس يارعلا كمرألا تايك مطععق 'ةييلع
 ؛ علاوملا ةعارزل

 دال علا عريف كارل قا اتوا نام را كا جو
 جاتنالا زكرتيو يملاعلا جاتنالا نم / 77 لداعت ان ن1 ا وشم نك

 ةكللمملاو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا : يه لود عب رآ يف يب رعلا

 لودلا هذهف . رئازجحلا ةيروهمجو ةلتحملا نيطسلفو ةيبرغملا
 جاتنالا نم / 81 لداعي ام وأ نط نويلم ١رال وحن جتنت ةعمتجم

 ا
 لود رضاحلا تقولا يف ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ردصتتو

 تحبصأو اهتحاسم تروطت دقف حلاوملا جاتتا يف يب علا نطولا
 مقا يفت ةيكاقلا هكا ابتلا اد اينما ند رد د لب

 ١ كلا نر ةكا ربل لوم ىلا
 ةليبلب نرهطلا يقثا نافع ا, لاول عااوت1 وفك نمر كامات ىبلاو

 اناذق) ااينوعتإب ناتكم تلك 122: ةن انعم ا لقكعي نوهفر ةيهتملا: ةحئرسلا

 نزييللاف لقايكملا ديل ت اهلك (لاوللا»ةعاست ودنا راي لطام

 انيدما

 ةكاتم



 .. ايماهث اح ايممر لذ انك :داكت و

 هجولا تاظفاحم ناف تاظفاحملا لك يف عرزت حلاوملا نأ عمو

 فصن دجويو « ةحاسملا نم / 8١٠ وحن اهصخي اهدحو يرحبلا
 نم ةيولوالا تناكو .ةيبويلقلاو ةريحبلا يتظفاحم يف ةحاسملا هذه
 رضخلا جاتنا ىلا عارزلا فارصنا نكلو ةيبويلقلا ةظفاحلم لبق

 . 'ةراديصلا ناكم لتحت يكل ةرسبلا ةلضفاحا اةنضارفلا ىلا
 يف ةيريدضصتلا ةهكافلا نيب لوالا زكرملا حلاوملا لتحتو

 انيج اننا هند مقالا 2 ادكل ا تك رنج 9“ هندجلل ةلياكاللا دروع
 هذه وا رتتلل < اسأل انه نطو نعمل كلب 11 0

 قيئادحلا يف / 5١ ىلا طبهت دقو / 3/972 نيب ةبنسنلا
 فانصالا مهأ وه لاقت ربلاو . ةيفاكلا ةيانعلا دجت ال يتلا ةميدقلا

 01 و دو ملا تانك 91 ا

 نيرشت ) .سبمسيدو ريمفوت يف اركيم رهظي يذلا يركسلا هنم
 يدلبلاو «٠ ةيريدصتلا ةميقلا ميدع هنكلو ) لوأ لن ودااكاو يناث

 < ةزيادصتلا ةعيقلا طبموتم وهو: (] تان كود اك ني انين ل“ رهظحتو

 امهتميقو اضيأ ياني يف نارهظيو يتوماشلاو ةريس وبآ مث
 ارخأتم رهظي يذلا ايشنلافلا كلذ يف امههبشيو ةيلاع ةيريدصتلا

 ويامو ليربا يف

 ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا ردصت ام مهأ يه حلاوملا نأ عمو

 نم ةطيسب ةيسن ىوس لثمي ال اهنم رداصلا ناف ةهكافلا نم

 ىلا ١155 ةنس يف تضفخنا دقل لب 28و 5 نيب حوا نت لوصحملا

 ني دجالا نكمل راكع ةدفملا .ةسرعلا ةيدويتلا )كل امس 1
 ةعلفتملا بويعلا ىلإ هجم. [ذهو ..ملاعلا قف لاوملا ةردستملا لودلا
 ةحففب وشلالا قولا لود 5 ةدلب كدشلا وق اكل مث رفنستلااب

 وأ اهيف ةكرتشملا لودلل ةصاخ تاليهست يطعت يتلا ةكرتشملا

 قالا



 لازي الف اذه عم نكلو . ليئارسإو ايلاطيا اهمهأو اهيلا ةبستنملا

 ىلع. تلمع ول ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا جاتنا مامأ احيدسف لاجملا

 نيسسحتب تينعو « ةيبوروالا قاوسالا يف ةسفانملا لماوع ةنفارد

 ةلتكلا لود يف ةجئاإر اقوس دجت نأ عيطتست حل اهتارداص

 دويقب اهطابترا مدعل اهيف ةسفانملاب لاجملا حمسي ال يتلا ةيفوشلا

 . ةترعم

 ةيبرعلا راطقالا نيب يناثلا ناكملا ةيبرغملا ةكلمملا لتحتو
 راتكه فلأ 017 وحن اهلغشت ىتلا ةحاسملا غلبتو حلاوملل ةجتنملا

 ةعرزنملا ةحاسملا ةلمج نم / ١ ىلع ديزت ال ةطيسب ةحاسم يهو
 ينزلق ةسباداسابا] نم اعمال لب ىنمل اء دام سقال رف .تلااوالا يسم أ نك
 اهتعارز يف ةلغتسملا لاومالا سوّؤر اهنم ىرخأ لماوعب ساقت ام

 يديالا ددع اهنمو « تاكنرفلا نم ارايلم 1١ ىلع ديزت يتلاو
 ةئنعت' نم..ةعاوزلا هنهي صاخلا طاشنلا يحاون فلتخم يف ةلماعلا

 يهف ةيبرغملا تارداصلا يف حلاوملا زكرم اهنمو « ريدصتو لقنو
 اك يش في رتاقب انيشع هينا خللا تايد اهعلاا نين ] تيلاكل انف اكملا ب لدخت
 ةلكلا | ةميعلا/ نب / زر ىتل ليلا لمعاو يندد انملا ا تانستوقلاة سرت
 ني ناثلا ناكلا ىف ةيب فما ةكلسملا لمح, طم ةيبارعملا ثبا ناكل
 "لابن انسنا فرس اهلل مفي زلاف (لاخللا ق2 ازضلل# ردص !جلودلا

 نيعب رألا يف الا حلاوملا ةعارز يف ةيبرغملا ةكلمملا عسوتت ملو

 ١976 ةنس يف حلاوملاب ةعورزملا ةحاسملا نكت ملف . ةريخالا ةنس

 نما رثكأ ىنا"تلصاو"ىتح عااستت تذحلا "مث اناتكه 7/06 ب تيا

 ةنس يف راتكه فلأ 07 ىلا مث ٠-١96٠ ةنس يف راتكه فلأ 6

 عسروتلا اذه ىلع تدعاس ىتلا لما وغلا مهأ نم ناكاواب هسا بع

 يداو دس لثم يريكلا دودنشلا ةماقاو يرلا تانعوىسمي#ةي ادعلا

 لل



 الالاغمسمو 19175, ةنثما ىف هزي نيكل دسم و05171 تع فا حالملا

 اهرمأ لوأ ين حلاوملا ةعارز تناكو . 11771 ةنسس يف تس وك ويكاث

 اهيناوفيا ةيانع نضاتعلا مهأ مه تاجيل ناكو « ةيبوروأ ةعارز

 11 تيفو زان كلون عراد تعامد كر لا سيررلا هذول
 عبر وحن ايلاح مهل حبصأو ةريخالا تاونسلا يف ناديملا نولخدي

 . حلاوملا ةَح انين

 يلف كازخلا ق ةيبارعلا" ةكلطملا"ىف/ لاول" ةفاارو زك و
 ميلاقأ مث سوسلا ميلقاو . وبيس رهنل ايندلا لوهسلا وأ برغلا

 اعيمج ميلاقالا هذه مهأآو .سانكمو سافو الداتو شكارمو ةدجو
 ل رم 01 لا ودل نحال ةيفكأ قييحس  نيهعل 2 ضوحلا

 ةعارز يف عسوتي ذخآ يذلا سوسلا ميلقا هيليو « دالبلا يف حلاوملا

 22001 و اي عسا" دكت اغلا, لالا ينقل[ طق لازكلا
 ”ايرعملا ف علرذللا ةايطغت عوسلم

 حلاوملا نم اهجاتنا نم / ال2 وحن ةيبرغملا ةكلمملا ردصتو

 نم / 5٠ وحن اهصخي يتلا اسن رف يه ةيسيئرلا اهقوسو
 تأآدب يداصتقالا اهلالقتسال اديكات دالبلا نكلو . تارداصلا

 بابلا تدجوو « ةيسنرفلا قوسلا ريغ ىرخأ قاوسأ ىلا هجتت
 يكد ئىدلا ارسالا امه افاريملا داجتالا قوز ةيبردلاناخ الإ قالك د
 . جيردتلاب اسسن رف ةصح صقانت هيلع

 ةيبرعلا لودلا نيب ثلاثلا ناكملا يف رئازصحلا يتآتو

 طعس تلا ىذ نام فقل ان تع احا ! كيو يل ارسل ةيشللا
 ميساي نويرئازجلا ةقرعي ىلا لاةت ربلا:نمإيهو . ايونبم

 زاجش يفتح وس لاني عمال هن وعم يذلا يفسويلاو « ةنيشت »

 ع.داوش تناك كارتالا دوع يف هنا لاقيو « لحاسلا لوط ىلع حلاوملا

 كد



 ؟؟” وحن حلاوملا لغشتو . نيبناجلا ىلع لاقت ربلاب ةعورزم ةديلب
 ٠١/ و نارهو يف / “© و رئازجلا ةيالو يف / 6١ اهنم راتكه فلأ
 ىضارأ ةحادسم *اث وحن هدحو لاقت ربلا لغشيو « ةنيطنسق يف

 لقيا ةعاور كاي تاز ينيسوبلاو قول ا اهيلي و حلارلب
 0 نإ موف نئايزجلا لوحو ةجدتم لهسو كيرفوبو ةديلب يف
 ا .. ةرييك ةيانع ىلإ ةجاح قف هّلاجش) لازت

 ةّودصملا ملاعلا لاوذ ,نيب مب ارىلا ناكملا :سضاءنخلاب ,لجختاو

 ةلتحملا نيطسلفو برغملاو اينابسا دعب ىتأت يهف لاقت ربلل

 اهتارداص امأ . ةيملاعلا تارداصلا يلامجا نم / 4 وحنب كزتشتو

 ةلمج نم / ١ ىدعتت الف ولحلا نوميللاو حلالا نوميللا نم

 . ملاعلا تارداص

 ةحتنملا"ةيس علا لودلا انك عبارلا 0 نابننف لغشيو

 . طسوتملا يف نط فلأ ١6١ ىلع يونسلا هجاتنا وب ريو حلاوملل

 ىتح لابجلا حوفس ىلعو يلحاسلا لهسلا .يف اهتعارز .زكندتو

 نادت ايج .نسط]“ للسانلا ليبطلا» نيصملا لرد قدح رع انعام
 ركل | اي واسإم الأ ةليق تارا رجلا جند نشف تم امقف جملا وللا ةعارول
 معطوب ةئايللا تانللا ليني و, ل ئملل ةيراللا] ءابملااهيف ازفوتت امك

 جاتتناو . ابيرقت ةنسسلا رادم ىلع رمتست 0 ا

 ةحاسملا يف عسوتلا لضفب كلئاذو ةدايزلا قيرط يف حلاوملا

 اهتياعرو اهتعارز 42 ةيملعلا بيلاسالا لاك نأ حلاوملل ةظيشحملا

 .اهنلن 5 ننجح عاونأ لاخداو

 حلا هيب ثلا اطفال ة نيب كاما يك ىلا ست ون لجسم و
 ىلعو ةمصاعلا لوحو لامشلا يف اهسورغ دجوتو « حلاوملا جتنت
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 اهتحاسم ردقتو . بيطلا سأرلا ةريزج هبش نم يقرشلا ل>اسلا
 طش زدملا "فا عطا اعلا الب: قريت اتي يارعدبلا عفط ولكم ا الا اووف
 /_ قل هالو راع إجلال ياحب ب يسع توراجلا كوم

 وس ا دو اه جيلا ار تالا سا ويحلل

 يقابلا عب رل منيب « تامامحلاو لبان يح الا را

 اهجناطخا ”ىهليز/ ا هبد وحن سنوت ردصتو . ىرخالا قطانملا هجتنت

 ادنلوهو اكيجلب و ةيب رغلا ايناملأو اسن رف ةصاخبو اب روأ قاوسأ ىلا

 امنئيب حجاتنالا نم / 2١ ةيلحملا قوسلا كلهتستو . ديوسلاو
 يتلا ىلوألا تاوطخلا تحجن دقو . / ٠١ وحن تاعانصلا كلهتست

 بيط لبقتسمب رشبي امم ريصعلا ةعانص ناديم يف سنوت اهتعطق
 . هاجتالا اذه يف

 ايونس نط فلأ 77 ىلع ديزت ال حلاوملا نم ةيمك ايبيلا جتنتو
 يف ةيلحاسلا لوهسلا يه اهتعارز تاهج مهأآو طسشروتملا يف

 اهل فر ت1 ةقيسلا نسل يراد يدم الآلاف سناب لاب اد
 اهيف يلحملا كالهتسالا ةجاحب سلب ارط جاتنا يفكيو . يرلا ءام

 اهتاجاشحاغ دي و ا ولا ماعلا رع

 ةعارزل اهنم ةريثك تاهج ةيحالص مغر ةقرب ةيالو لازت الف

 حلصي الف نازف امأ . كلهتسي امم اليئض اردق الا جتنت ال حلاوملا

 . حلاوملا ةعارزل ها دج "ايشانم

 ىلع ديزي ال ةياغلل ليئض امهجاتن اذ ندرألاو ةيرويس امأ

 نها م ما لال ن1 نا ع اعلا

 باعت زها نما لأ 1غ مشيا تندر اطل حت 4-9
 ىلع نادلبلا دمتعي مث نمو - حملا ةلطسالا ةجاحب موقي ال
 ةييارشلا ةيروهمجلاو نانبل نم ةصاخبو جراخلا نم داريتسالا

 . ةدحتملا
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 ةيب رعلا نيطبساف يف ةيعارزلا تالغلا مهأ يه حلاوملا تناكو

 ..اهتا ردات ةلمخخب نم نررظ« ىرر/ :37١ نيب حواري اه لثمتاتذ اك

 لالخ حلاوملا ةعارز يف اظوحلم اعسوت تعسوت دق نيطسسلف تناكو

 ةيملاعلا برحلا مايق دنع اهتحاسم تحبصأ ىتح . تانيثالثلا

 .اااتكم فلز" > لدابعمب ان ىاةينزود افلاام نباوقك ا فقاكلا

 ةزغو افاي يه ةيضقأ ةسمخ يف زكرتي ةحاسملا مظعم ناكو

 يلامشلا ءاوللا يف افيحو مركلوطو يبونجلا ءاوللا يف ةلمرلاو

 يف حلاوملا ةحاسم ثلث وحن هصخي هدحو افانا:ءانيضقا ناكو

 حيلاوملا تارايب نم / 21 وحن نوكلتمي دوهيلا ناكو . نيطسلف

 ىلا نيطسلف تارداص مظعم تناكو / 55 وحن برعلا كلتميو

 ىلا تالصاوملا قرط عاطقناو برحلا مايق ىدأو . ةدحتملا ةكلمملا

 ةبكنلا تناك ىتح :برحلا يهتنت دكت ملو « حلاوملا جاتنا روهدت

 ةلتحملا نيطسلف تحبصأ دقو . برعلا تارايب ىلع دوهيلا ىلوتساو

 مظعم ردصيو طدسوتملا يف ايونسس نط فلآ 245٠ وحن نآلا حتنت

 يف ةصاخبو ابروأ يف ةجئار اقودس هل دجي ثيح حجراخلا ىلا جاتنالا
 ىلا لعتمتا لاقت فلا لاثزيا حاولا هك عيغللا" ةيضاوروألا قوسلا لود

 . نيطسلف ةبورع دهع ىلع ناك امك ةيعارزلا تارداصلا

 ىوبخا دل

 , حلاوملاو بنعلاو حلبلا 2 ف نوكلا تدلثلا هكاوفلا بناجي

 ىرشمكلاوحافتلا اهنم ةهكافلانم ىتش اعاونأ يب رعلا نطولا جتني

 زوملاو وجناملاو خوخلاو زيركلاو نيتلاو شمشملاو ( صاجألا )
 ."قتشفلاو زوجلاو نوللا ننف»لتقلا ىلإ" ةفانضالابب !كه ةفاوجلاو

 ؟



 يرلا هايم يف ةرفوو ةلمصتعم ةرارح ةجرد ىلا حافتلا جاتحيو
 20د
 يضارألا يف هحعلا رن دوحتو ةعارزالل مزاللا ءاملا اهيف نفاوتف يتلا

 ةئلينلكلا ةيديلطلا .ةيرتلا نأ ةةيمعلاب ةيليلللاب ةيلب ىلا: ةكرشلا تاذ
 ./ ١7و ٠١ نيب سلكلا ةبسن اهيف حوارتت ىتلا

 انوخ شم اهبل 1رال. هدم هس بلا وبو كب ربا: نوقولاهللكو
 *.رئاوجلا ولدت رار ورأا ناقل داميجاستر قدم ريت كاد
 . ةلتحملا نيطسلفو

 وحن جتني وهف حافتلا جاتنا يف ةيبرعلا لودلا نانبل ردصتيو

 كسك حافتلا ةعار انآ ىنعادسو . يملا اسال ب
 ديزت ةحاسم يف دالبلا ءاحنأ مظعم هتعارز تلمشف نرق عبر وحن

 11 0 را رتل ا لس طقه اناا تا
 لع كوز هدمت كوكلم 199 جابر جانا لوا منا
 : يلاتلا وحنلا

 0 نانبل لبج
 / 360 يلامشلا نانبل

 70 عاقبلا ميلقا
 را وعو يب ونجلا نانبل

 يعارزلا لخدلا نم اريبك ءزج لكشي حافتلا حبصأو

 نكلو ايونسس نط فلأ ١2١ وحن هجاتنا غلب دقل ىتح ينانبللا
 ل ل ا _
 تالكشملا “تبسي: ٠ يكرتلاو يلاطيالا جاتنالا ةسفانم بيسب

 ةبرتلا ةنايص فيلاكت اهمهأ نمو هتعارز اههجوت يتلا ةريثكلا

 كانزضتا ىلا :ضذآ اهم دياونعلاب لكاس نطقنو + <ناخشأالا ةياغر
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 ٠/٠١ ىلع ديزي ال ينانبللا جاتنالا حيصأو.. هتعارز نع نيحالفلا

 ةيمهأ حافتلل لازي الف صقنلا اذه عم نكلو . ةنسلا يف نط فلأ

 تاذداصلا ةميق:نشار“ ٠١ نم شكأ لثمي ذا ينانبللا داصتقالا يف

 ةينانبللا

 نانبل يف حافتلا نم ةيكيرمألا فانصألا ةعارز حاجن ناكو

 فانصالا هذه ةعارز يف عسوتلا ىلع ةيروس يف عارزلا عجش امم

 ةعارز ترشتناو « لبق نم عرزي ناك يذلا يدلبلا حافتلا نم الدب

 « لبق نب :عردوي :.تاندك :ئدلا«يدلبلا 'حافعلا نم.-الدب# فانصألا

 يداوو ينادبزلا يداو ف ةزاتمملا فانصألاب ةلعاأوزإ ترععتا

 نوحلألا ىلع حافتلا ناحشا د دع 3انإو < حادي ردكلا“ةمطنم و اذوب

 / 4 لداعي ام وأ رامثلا نم نط فالآ ٠١ وحن ايونس جتنت ةرجش

 . يبرعلا جاتنالا نب

 6 وحن ةلتحملا نيطسلف يف حافتلا يضارأ ةحاسم غلبتو

 ردصي دقو ةيلحملا تاجايتحالا دسل عرزي وهو راتكه فال
 جضن مسوم قبسي هجضن مدسسوم نأو ةصاخ « جراخلا ىلا هضعب

 . ةلوحلا لهم يف ةصاخ ةفصب عرزيو « يبروألا حافتل

 الو ةدرابلاو ةلدتعملا ميلاقألا راجششأ نم حافتلاك يرثمكلاو

 الق 2 درتملا ةيسيراقلا وأ ةرارخلا ةديدتلا تايخلا يف دوجت

 ةب رتلايف ومثت املقو فاعحجلا ةنيديشلا الو ةيطرىلا ةيوثل اهتم اتت

 . ةيسسلكلا

 ناعر فلا + ىلع طسوتملا يف يب رعلا نطولا جاتنا ديزي الو

 هذهف نانبلو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو .سشازجلا اهجتنت ايونس
 نم يبرعلا نطولا جاتنا نم /- نم شكأب مهست ةثالثلا راطقألا

 يف .م عاج هتعس وت يقو اهجاتنا يف ىواستت داكتو 5 يرثمكلا
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 ينفكي اهجاتنا حبص]آ ىتح ةريخألا تاتنسلا ف 2يعمكلا ةحلئن

 لبق يذ نع اريثك اهفانصأ تنسحتو ةيلحملا قوسلا ةجاحي

 جاتنالا ديزيو حافتلا قطانم يف نانبل يف ىرشمكلا عدزتو
 ةيب رعلا راطقألا “ىلا ضئاقلا ندصيف ىلخملا' كالهتسالا ةجاح نع

 . تيوكلاو هن هؤعتمل !؟ ةحن علا ةكلمملا ةصاخبو ةرواجملا

 ايونس حجتنت ىرثمك ةرجش نويلم فصن د وحن ةيروس يفو

 يفو ينادبزلا يداو يف اهتعارز شكتو رامثلا نم نط يفلآ وحن

 . 15 ويملا ترب اكل دك ايوب اندم ادب" يكل وج يوصل

 . منع..حا ىو: ثالثلا ىبءرغلا توغللا لود يف شمشملا عرزيو

 يرلاهايم يف ةرفو ىلا جاتحي اره دن ةةةذوألا + ثاتبلاواةياؤووتلو

 ضيألا لضفأو . عيقصلا هب دو « ةرارحلا ةجرد يف لادتعاو

 ةيشضلكلا نضال قط وجم ا الاو ةيلمولا ةينسعطلا» ةنانكلا«كااذ ةععا وذل

 .” ةيكنط و ةفيلم و تن اك قار

 نم نط فلأ ٠١ وحن طسوتملا يف يبرعلا نطولا جتنيو

 ةيبرعلا ةيررهسلا سايب راسل سابا ا
 دمتعت يتلا ةيرودس نيتامسب نم ناكم لك يف عرزي ثيح ةيروسلا
 يصاعلا يداوو قيششمد ةطوغ يف ةصاخ ةفصب شكيو 2 يرلا ىلع

 نشهسملا | ناجحا ددعإ »دمي نيو + نتمنا هاشحاو افلح ةتايخ و
 رامثلا نم نط فلآ ٠١ ءاهز جتنت ةرجش ينويلملا ىلع يروسلا

 ىلا هليوحت وأ هفيفجت قيرط نع جاتنالا نتاءزج عنصيو
 للا نسف و

 < وه



 ةنيطنسق عطفا [يعمتاو "لاا وعشمالا ني دوتوفلا»تاففالا اغار
 تيك عيستتلا) رهن نضوس هناا ووةعقي. كاوكدما هعئاوف أ فقوجتلا جاتناب

 كلهتسيو ء« ميلقالا فافج مغر ارفاو الوصحم هراجشأ يطعت

 . اففجم وأ اجزاط ايلحم هلك لوصحملا

 اد لل ا شل ا ا اا ل
 يتظفاحم يف هتعارز زكرتتو رامثلا نم نط فالآ ةعبس نم شكآ

 نيتاسب ةحاسم نم ر/ 17 وحن ىلوألا صخي ذا ةيبويلقلاو مويفلا
 رولا ١ وحن رحالا نصحت و نسمشملا

 خانم ىلا يمتنت يتلا ةيب رعلا مهكر ف نيتلا دوحيو

 7١ -1 نع ئودنشللا افا ظم ادع لاقي الأ ل قنا ةظسؤتملا ىحبلا

 وجلا ىلا ليمي وهو . مزاللا يرلا ءام اهيف رفوتي نأ وأ شميتنس
 لقأ يه ةبرتلاو « عيقصلاو دربلا هب رضيو راحلا وآ لدتعملا
 . ابييرقت اهعاونأ لك يف ومني وهف هراشتنا ديدحت يف ارثآ لماوعلا

 حلصي ام اهنمو اجزاط لكؤي ام اهنم ةديدع فانصأ نيتللو
 رحل اب عودلا | كلير :ةليرملا"ةالكلااب قيندلكي نتورك “وعلقتاو ف يقحوعلل

 لف ت11 ل ل لا دا مل
 ةجتنملا ةيب رعلا لودلا ةمدقم يف ةيبرغملا ةكلمملا يتكرر ا( رد

 ديزي الوصحم يطعت ةرجش نييالم ةسسمخ وحن اهيفف ةهكافلا هذهل
 ام رئازجلا يفو . ايلحم اهلك كلهتست ةنسلا يف نط فلآ 6 ىلع

 نم نط فلأ 142 وحن ايونس جتنت ةرجش نييالم ةينامث نم برقي
 تارداص غلبتو . يقابلا ففجيو اجزاط اهنم ءزج كلهتسي رامثلا

 ؤو« طسوتملايف ايونس نطفلأ ١١ وحن ففجملا نيتلا نم .ئازجلا

 ةيلابكعلاوىيفاوح ف: اهلك رك لكلا يدع ناويلم 7 ازاي ءاهنق سكول

 ذك م



 : انس وكلا و ايازسكل نرخ لل غول داو

 ةهكافلا راجشأ نيب ةيمهألا نم ةثلاثلا ةبترملا' يف نيتلا ءيجيو

 جتنت ةرجش نييالم 5 وحنب هراجشآ ددع ردقيو « ةيروس يف

 ةيقذاللا يف هتعارز تاهج مهآو + ايونسم نط فلآ 5١ يلاوح

 لابجك لابجلا ضعب يف عرزي امك « قشمد ةطوغو بلحو
 . اففجم اهجاتنا نم اريبك ءزج ةيرودس ردصتو . نييولعلا

 قو ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلملا قا كلك نيتلع رو

 ةحاسم ملبتو ب ةاسمللا ةيوعلا قب رويمسلا) نوردلسلاا دايتدلف
 اهفصن نم شكأ دجوي راتكه فلآ وحن .م .ع .ج يف نيتلا يضارأ

 يف نط فالآ ةعبس وحن جاتنالا غلبيو ةيردنكسالا ةظفاحم يف

 ةيب رعلا لودلا نيب ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا درفنت داكتو
 توبيخ ههعف ةالتفلا هلع ةيليجدب ةهكاف انهن اواو وضاح كاحون
 تناك اذا ةبرتلإ عاونأ عيمج يف ومن: يهو ريبك دح ىلا اهتعارز

 شفسازوالا) نع اسهل يضا إلا طا ,نكلاو يهورصلا» و فا لاتق غل

 . ةيوضعلا داوملاب ةينغلا ةفيفخلا

 فالآ ةريشع وحن .م.ع.ج يف وجناملا قئادح ةحاسم غلبتو

 « ةزيجلاو ويب ويلقلاو ةيقرششلا تاظفاحم يف اهمظعم دجوي راتكه
 ةعورزملا ةحاسملا يثلث نم رثكأ اهصخي ثالثلا تاظفاحملا هذهف

 ايونسس نط فلأ 0-4 وحن جاتنالا غلبيو « دالبلا ءاحنأ يف وجتاملاب

 ةصرفو « جراخلا ىلا يقابلا ردصيو ايلحم هنم ءزج كلهتسي

 تردص ءاوس ةميظع ةيب روألا قاوسألا ىلا ةيرصملا وجناملا ريدصت
 : اريصع وأ ةظوفحم وأ ةجزاط

 ةيب رعلا راطقألا نيب لوألا ماقملا ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجللو

 ؟ةا/



 نكاح اهيف هةكعاو و تورطت هقؤنل زومملا م يتلا ةدودحملا

 امامت الوهجم ناك نأ دعب اظوحلم اروطت ةريخألا ةنسس نيسمخلا

 ىلع ةروصقم هتعارز تناك ذا « .بعشلا دارفأ نم نيريثكلا ىدل

 ناىكو . ةرثانتملا ةريغصلا نيتاسسبلا وأ « ةيلزنملا قئادحلا نضعب

 0 لال ل ص يزل تاتفت ع دال ال امم امج اعنا
 تاك ؛ للك ا 4 علا ى كلا لحق ةئعانو لأ تدوحتي 133-1١

 0 ايلاف د د ب دع الق اكل 01 رده لل هلام
 01120 3 تل عاام تك ل رد احل كل نم هم ذهل هك املا 2١ رحل

 زوملا ةعارز يف عسوتلا بيسب رمتسملا صقانتلاب ةددهم تناكو

 . ةديهز راعسأب ةيرصملا قوسلا ىلا هرامث لوصوو نيطسلف يف

 هللا لب حلا 10 يلا لي رك تبا ترم ةحاستتكلا
 هتعارز زكرتتو . دالبلا تاجايتحا يفكي جاتنالا حبصأو ةيناثلا

 ةعورزملا ةحاسملا نم 86٠/ نم رثكأ هصخي يذلا يرحبلا هجولا يف
 ل هوا هنعيب ودعلا وده فارتما و ةريسبلا "تالفخاسلا ىف د طاعتتو
 / 31١ وحن لغشيو يدنهلا زوملا : امه زوملا نم نيفنص ةيروهمجلا
 دلل 00ا000 0307 7 7 000 -9
 نم" ميد ٠ كت "نال راوملا ةعازر يف عيبوتلا ىدأ دقو

 العلا "نفن توق :نهع تح كفاك؟ نأ+دعك هلو نكيكللا ؟لاوىلا

 20 رب و انعو دل فرت يلق ترتما ؟اهل لماما ردع ةلاوحقلا
 ثيح نم ةزاتمملا هتافصل كلذو « ايبسسن هرامث مجح رضص مغرب

 .ةافيكتلا و حكلا

 يتقطنم يف ةصاخب و يلحا.سلا لهسلا يف نانبل يف زوملا عرزيو

 كل 7167و718 نيب يوتسلا حاتنالا' حواوتيو ليبجو رومادلا

 ا ل قال لولب حازب ود دوم هددك د 6
 . ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملاو تيوكلا ةصاخبو
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 تاهج ضعب يف سمألا لوأ عرزو نيطسلف ىلا زوملا لخدأ دقو

 دعي اميف رششتنا مث « يرلا ءام اهيف رفوتي يتلا ةراحلا ندرألا روغ

 هيعمل قطاع يقابل دعفملا كادت اعراجر لسن انور ةررؤتتلل» كلاهج لف

 نمل ةنآلاب دولا عايتطلو دقت ويركللو لد اتك لكفيت ايما تا قااعأد
 . ةلتحملا نيطٍسلق .تارداض ةمئاق يف ةمهملا رصانعلا نيب

 نلفتلا عاوتأ رمكأ وظو © روللا اهمهأف لفتلا ناسا اذمأ

 . قدنبلاف زوجلا هيلي مث ةيب رعلا ةراجتلا يف الوادت

 « ايسآ نم يبرغلا ءزجلا وه زوللا ةرجسشل يلصألا نطوملاو
 دوجي وهو . طسوتملا رحبلا ضوح تاهج نم ريثك ىلا ريشتنا اهنمو
 ايلمر وأ ماوقلا نيشخ اهنم ناك ام اصوصخ ةيسلكلا يضارألا يف

 زوللا ةرجشو « ةيلبجلا تاهجلا يف نوكت نأ لضقألاو « اينيط

 3 نيعوت قلعاوهو : حاتنملا تاريدتي ]ريخخ نناثتا ال ةفينم 5 رحت

 مدختسيو ةرذبلا معط يف امهنيب قرفلاو « ولحلا زوللاو ىملا زوللا

 نم ريثك يفو ةيحورلا تايورشملاو روطعلا ةعانص يف لوألا
 هنسحأو ةيلزنملا ضارغألا يف رخآلا مدختسيو « ةيبطلا ضارغألا

 .(ىشه دولا وجر نقالخ يد اره اج

 هيد عملا ةكلمملا يه زوللا حررت ىتلا ةيبرقلا لودلا مهآو

 لخعيو نانبلو ةيروسو ندرآلاو اينيلو نص وتو رئازجحلاو

 ةلق مغر ىلع وهو « اماه ايرجش الوصحم ةيبرغملا ةكلمملا يف زوللا

 قيطاتم هاو عراتسلا ىلإ هي جما ال رس هلم نتاع هلاك

 «ىطس ولا سلطأيف ةيلامشلا حوفسلاو سوس رهن ضوح هتعارز

 2« برغملا هب درفني داكي « ريربلا زولب » فرعي يرب عون هنمو

 نم ريسي ردقل الا جاتحي الو ةبوصخ ةبرتلا عاونأ لقأ يف ومنيو'
 لالا ةيباؤتسلا ىرشتلا تح نردبللا ف 02 كن
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 .ةيشاملل افلع هرامث مدختستو « تفسنت ضوح بونجو ىمظعلا

 : ةضاحي ةحئااررب هل !تيزلا, نم العيوب يلاهألا هنم جرختسا اميرو

 5١ نوللا جاتنا يف يب رعلا نطل ا! ةيرالطق] ةةشن جلب ا( ةكلسلاب اخر ف كطعس 3

 لداغي ام.وأ نط فالآ ةتساوحن' يونسلا اهجاتنا طسوتم غلبي

 دل لا سلا هيا ينو لفل قل يلع ار اسفل مالا +
 اييزقت ةيوانستم بعيني كنتشتاو ناتيلاو ةي روسو نذوألا و انكنلاو
 . / 56 هردقو يقابلا جاتنا يف

 نم ةدودحم تايمك ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا جتنتو
 لبجو قشمد ةطوغو ةيلحاسلا قطانملا يف عرزي يذلا زوجلا
 قحسفلا حاتنانب ةيب وعلا تاطقألا نكادش نود درفتت امك .ةيوازلا

 . ىرخألا تالظفاحملا ضعب



 هس او ن1 تملا





 ةيرب تاناويح نم يبرعلا نطولا يف ةيناويحلا ةورثلا نوكتت
 ردقي الا يب رعلا داصتقالا يف ىلوألا مهست الو . ةسنأتسم مرحاو

 نيب اعشثلا دولجو ماعنلا شيرو ليفلا نس ىلع رصتقتو . ركذي ال

 تامهج يف ةصاخ ةفصب دجوتو تايلامكلا نم اهلكو « اههابشأو
 اهموحلل داطشت 9 رويطلاو تاناويحلا مث .ه ناد وسلا يب ونج

 نشل وة 4 ةنبررعلا ةريزجلا يف لاحلا يه امك ىراشلاو نالتلاك

 ايدلع نم رداقلا يوش اهلوازي ال ةيضاير وه امنا و ةقرحلا اهدينح

 . برعلا نم

 نم تا لا هسب ىو ةعيرتتك زق راكقا ةيب اتلسللا) سانا وحلا اما
 اهيبريو « لوألا يداصتقالا مهدروم يه نوكتو ةيودبلا لئابقلا
 «مهئاذغ نم طسقب مهدمتف مهعرازم يف نورقتسملا عارزلا .

 نم نولصحيو « ةيعارزلا لامعألا نم ريثك يف اهيلع نودمتعيو

 يه لب هتاذب مئاق لمعك اهنوب ري املقو . دودحم لخد ىلع اهئادو
 ةحاابلا بم اهلطب قابلها: لك اهم

 لمشت ةعساو تاحاسم ىلع يعرلل ةحلاصلا يضارألا دتمت"و

 تامهج يف دجوتو ( ١١ ) لكش يبرعلا نطولا ةحاسسم عبر وحن
 50 ا

 دعمت ثيحيفتا دهر ولالعش وح دخ ةتيعااو تانك لب !ادليلل ندعو
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 غبر نم شكأ لمشت كلذبو الامشش ١54 ضرع طخ يحاون ىلا

 نميلا تاهج ضعب يف ومنت امك « نادوسلا ةيروهمج ةحاسم
 اهنئاطج لولعو اهتفاثك يف فلظنح يهو .ةيب نجلا نميلا ةيدوهعجو
 انافسلا ىلا بونجلا يف ةينغلا انافسلا نم ةماع ةفصب جردتتو

 نم ربكألا ءزجلاو . ءارحصلا ىلا يهتنت ىتح لام.شلا يف ةريقفلا

 دالبو قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا يف ةصاخبو ةيب رعلا يراحصلا
 سيتسألا شئاشح اهيف ومنت امناو اضحم ايوارحص سيل ماشلا

 يفو . نعملاو مانغألاو لبالا نم ريبك ددع اهاعري يتلا ةريقفلا

 سحبيلا يضارأ 2 يأ يب رعلا نطولا نم ةيلامشلا ضورعلا

 ةييششف اناحانسم لعيشتف سيننفالا ومثت ءاه زر واجس» امو طم وخملا

 ماشلا باضه نم ةعساو ءازجآو ايبيل يلامشو برغملا دالي نم

 590٠ و ٠-٠٠ رطم اطخ اهددحيو قارعلا يلامش تاعفت مو

 هنع .لق اذاو « تاياغلا تمت دحلا !ذه نع رطملا داز اذاف ارتميللم

 ةحاسم غلبتو « ةيوارحص هبش وأ ةيوارحص ةقطنملا تحبصأ

 ا ا لا قل دحللا ران انما وأ نييعسألا' يغارأ
 الرد و اهدحو رئازجلا يف راتكه نويلم 5٠ اهنم راتكه نويلم

 سنوت يف راتكه نويلم "ر45 و ةيبرغملا ةكلمملا يف راتكه نويلم

 يف راتكه تدويلك 6 و ةيبيللا ةكلمملا يف راتكه نويلم 6ر40 و

 ةجقانلا' ناتكه:نيالع ةعبوألا امآ- -:ةيروشسقلا“ة نب ارغلا*ةيواوهمجلا

 اذهب يبرعلا نطولا دعيو . قارعلاو نيطسلفو ندرألا نيب ةعزومف

 بيلاسألا نم مغرلا ىلع ملاعلا يف ةريبكلا ىعرملا دالب نم عضولا

 ىلا جاتحت ةيئادب بيلاسأ لازت ال يهو « هتاهج ةفاك يف ةعبتملا

 اهتحاسم عم ةيداصتقالا اهتميق بسانتت ىتح ريوطتلا نم ريثك
 . ةمخضلا

 ىذلا ناويحلا عون فلتخي نأ هذهك .ةعساو ةقطعم يف يعيبطو
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 ةيشاملا نوكي دقو « لبالا نوكي دقف . فورظلا فالتخاب ىع ري

 ال يهذ ىعرت يتلا هتكااويحلا ددع ةرثك عمو . زعملا وأ مانغألا وأ

 تيسي كلذو « هيدؤت نأ اهنم ىظتني ناك يذلا رودلاب موقت

 رطملا اهيف برطضي تاهج يف شيعت يهف « اهيف ايحت يتلا فورظلا
 « ريثكلا ءيشلا اهنم كلهيف انايحأ سيحني دقو « ماع ىلا ماع نم

 نود: كوحت ةاغرلا: لئابقل :ةيغامججالا قونطلا نآ نع الضف !ذه

 :. يفسسيج يلا دج ولا: لع: ةيتاويخلا+ةووغلا) ةنه مب ةداقإلا
 2 افق اعط ال لهخ_ هع اك مينرت عادا ويطل ايي زي قولو

 كلتمي الو « ةعارزلا بناجي ايفاضا المع اهتيب رت ىقبت ذا ةيفاكلا

 نسم مهنم ليلقو « نيسضآرلا وأ منساخلا اع زج ةيشاملا نم حالفلا

 لامعأ يف اهب نونيعتسي اعيمج مهو « اذه نم شكأ كلتمي

 جاتنا كلذ يف ءاوس ةيجاتنالا اهتردق نم فعضي امم « ةحالقفلا

 ةفاضالاب !!ده: ٠ ةيداصتقالا اهتمئيق-لقت-كلذبو: موحللا-وأ نبللا

 حالفلا لهجو « ةنسسلا رادم ىلع يعرزملا ءاذغلا يفوت مدع ىلا

 «تالالسلا دوج نابتخاب“"ةمامتها. مدعو ةميلسلا ةيافغتلا" لونصأب

 . تاناويحلا نم ىب ري ام تافص نيسحت يف هلامهاو

 :منفغلا

 يهف « يبرعلا نطولا يف اددع تاناويحلا رثكأ يه منغلا
 اف نق وأ ىلإ اقف اهقطاجم تأ نم اهضوع ون نولبلا ليلا ناسك
 . ( 79 ) لكش ةطيرخلا نم حضتي امك ىنغ

 نطولا راطقأ لك يف ةيناويحاا ةورشلا نم اريبك اءزج لثمت يهو
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 ةيب نغلا لوكا ةيب رغم ا ةكلمملا ردصتتو . ءاتفترسا نود يب رعلا

 لدم ارب نولطولا وزع 0061 وين | ة قياسا ا اهج وو فاطيما
 كيل فل كا وغزل و و تساج ةنهترا 342 كت لةاعيع املا ةحفلا
 ( سأر نويلم را" ) رئازجلا يف منغلا نم ىبري ام اهيلا انفضأ

 وحن يبرعلا برغملا بيصن غلبل ( سآر نويلم 7ر1 ) سنوتو

 رةيويراللا ةولسللاب ةكرشلا نع لا رك
 اهنم منغلا نم ةعونتم لئاصف يب رعلا برغملا راطقأ يب رتو

 .باضهلا يفو لابجلا حوفس ىلع شيعيو يربربلا وأ يلبجلا عونلا

 يفو سنوت نم ةيبونجلا اءزجألا يف شيعتو لوهسلا منغ مث
 كالا اهدوخ زذ عل ةيماوجللا [ةكلسمملا وادق جلل 3. هيلا ا ليهسلا
 معانلا اهفوصي نيمتت اهنأ ذا ةيولملا رهن ضوح يفو ةلدات ةقطنم يف

 اهي سأآي ال تايمكب ردصي وهف اذهلو لزخذلل حلصي يذلا ليوطلا
 ساف تاهج يف ىري ةدوج لقأ عون اهنمو « ابروأ قاوسأ ىلا

 و زو لع ةلطلار ةلكا يعل اول يحلل [نيعغ مت لتي زرنا: ةظطنلف
 ]ابيل ةفليتسملا ان افغقلاا .ةساسللب يقيد ب طع للغ الإ الع كلبا ىسسوزلال

 اهددع نكلو « ةيسيئرلا ةيبرغملا يعارملا ةورث يه مانغألاو

 ذا ةيعيبطلا يعارملا فو رظ بسحب ىرخأ ىلا ةنسس نم بذبذتي

 سهظيو . ةنس ىلا ةنسس نم رطملا ةيمك توافتي ناعطقلا رشآتت
 ةجاحلا ناف مث نمو « سنوت يف حضاو لكشب اهددع يف توافتلا

 طال: انامتشلا هياودألا انجن ةضلفابلاةمانملا ل0 دعس لا ةهاف
 قش قدك رنا ةيبرعملا كلما قلاوكالا نكلاو تا ةوعرلا
 يف فلكغلا تاتابتي ةعساو تاحاسم عرزت ذا ارم ردع قا *نست وت

 .كلدعل ار قرطاج واول و11" ليبع قو 6 ةيب غلا كالا
 هله عارتف# لو تح قالت اقفل ةهولس وعلب انشا" غطقح# زيضغلاو
 . مانغألا
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 هم عز

 نحاي 4 ىنبخ لاا 7 علا



 نم مهتورث ىلع رضحو ودب نم بوهسلا ناكس دمتعيو

 فوصلاو محللاو نيللا ىلع اهنم نولصحي ذا اريبك ادامتعا مانغألا

 نك ةكي فلل ةكلمملا كعب يناغلا ناكملا يف نادوسللا يتأيو

 ةينادوسنلا عاونألا ديدحت بعصلا نمو نأضلا نم هتورث ثيح
 سمخ تحت جردنت نأ نكمي مومعلا ىلع اهنكلو مانغألا نم

 منغ وأ ةواغز منغ « ةيوارحصلا وأ ةيب رعلا منفلا : يه تاعومجم

 منغلا » اتويباك منغ « ةيبونجلا وأ ةيتولينلا منغلا « ؛تاعفجزملا

 . ةيلينلا

 امنا نادوسلا يف بولحلا مانغألا نأ ىلع تادهاشملا لدتو

 ارادقم اهضعب يطعت دقو « راطمألا لصف يف اهلو صحم دوجأ يطعت

 «روهش ةثالث ةدم ايموي تامارج وليك 5 و ! نيب حوارتي نبللا نم
 هبمظعم كلهتسي يذلا نمسلا ةعانص يف حجتانلا نبللا لغتسيو

 قوسلا ىلع ايلك نوكي داكي !ذاصتغا دمتعي تادوشسلا ناك و © ايلحم

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلا لوحتي ذخأ مث همانغأ فيرصت يف ةيرصملا

 ذأ نامرد مأ يه نادوسلا يف منغلا ةراجت قاونمأ مهآو « ةيدوعسلا

 ةيمهألا يف اهيلت مث ةراجتلا نم ر/ "68 وحن اهدحو اهيلا لصي

 : موطرخلاو ىتدم ذاوؤ نضس الا وددوهنلا قا

 ةيف رن امامحفها ةييرعلا لودلاو شتلات يه قارعلا ةيبروهمجو

 اهتورث .ريدقت نأ ذا باسحلا نم نكسلا انتحوحا اذا اذه « مانغألا

 . هيف كشي امم سأر نييالم ةينامث نم شكأب نأضلا نم

 |ةضاخلا هتازيمم اهنم لكل مانغألا نم لئاصف ثالث قارعلا يفو

 يعارم يف ةيساوعلا مانغالاو « لامشلا يف ةيدركلا مانغالا : يهو
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 لوونسلا ! وندتتويلا» دهرا يدا« سو واير را 1ظتسيسا وي اجر ايرغل

 اهتورثب ةريخألا تاونيسلا ىف ةيقايرعلا ةموكحلا تمتها, دقو

 2 مانغألا لادكل ةبساردب ماق اناروملا |ريبخ تلك و ناكل ف

 ناوي نعام اي فاطم ؟اهروعلا ار ثكض انينمق ىقأ نجوا ق1 نعل! ئلامضخ

 يديك“ قا ككاو »امك يل الوتد 0 .] ةوحن انبياء اهلك تايقآزلا ليكم

 اهمحل ةيمك يف حضاو لكشب رثّؤي تاناويحلل ةيحصلا ةلاحلا

 نكطحت اح 1١ قفا د ةووش 1ك هيوم انيدأ باكخلاهؤل 1١ اره] تلا ضا3] 6 لوف ودحو

 . ةهتاكلا) ةئاؤسلا نك الكزومادل كلن رنا طق لاول ادللا

 ف ةكيباريخلا ةؤركلا نم ىدبكالا ءرخلا مانغآلا لثمتو

 002225 لا يسال زامل امددع كالفن و © ماسلا دات
 ةيرودسلا ةيب رعلا ةيروهمجلا يف اهنم / 6٠١ وحن دجوي سآر نويلم

 ةلتحملا نيطسلف نيب يقابلا ءزجلا عزوتيو ندرآلا يف / ١5 وحنو
 عباطمل قر اولا رددصم نهرو . ولا لعل ١) و / 2 ةينسب نال

 نك مهم ردك )ام لع 01 يف اهيلع نودمتعي ذا ناكسلا نم ريبك

 ايلحم هضعب كلهتسي يذلا فوصلاو نابلآلا تاجتنمو « موحللا
 نيذلا ل>رلا ودبلا اهتيب رتب موقيو . جراخلا ىلا ضئافلا ردصيو

 5 ناك يلا ناك سو للملا يح سم اال

 كح ةزري رجل اير: افدلا ديكر توا ةياليبظلا لعائلات
 ناتيفذابلا* ليتمتو مو لتطجإا بعل ةن-رل وك ىدوعيشلا لا -الاتعت غلبي

 ةاعرلا امهيلا دفيو . يب رعلا نطولا يف منغلا يعر قطانم مهأ--نسش

 « ءازرضخلا:باشعألا روهاظو ناطفآلا طوقس تقع نسمق ون” نوش*نف

 نوكتو ليربا يف فافجلا لصف أدبي ىتح ةيدابلا يف ةاعرلا ىقبيو

 ءاضيب !(لشوي ءاظ فلل ب ةباعنعأو قارا ادرك !ةييايس.3( "يقابل لعمل

 دارا



 « ةيوارحصلا تاضفخنملا يف راطمالا هايم نم تعمجت ىتلا برشلا

 ل الا شن انتحلا لع ىادعحا تتح انرعلا وعن ةاعرأا اهب لحرف
 لقتنت مث , ةيوتشلا تاعارزلا نع ةفلختملا روبلا ةيعارزلا يضارألا

 يف ةاع ىلا ريبس طخ ددحيو « لوصحملا ينج دعب نطقلا لوقح ىلا

 ىلا نودوعي مث « رابآلا وأ .رطملا قيرط نع ءاملا يفوت قطانملا هذه

 , اكشلا نيالا نبي ةيرانلا

 كتاك“ انليهنلعيل ةصلطا ةك رخت ةاعرللا ةيلئضملا ةك رحلا فذده

 نت لراعي ق1 اني مال واب تين بتنا يبدي دكا وأ تل ماسي
 ةللحا اجلا نين ادقحلاب نبع ءاضقلاولكانابل كقالفيلا ىلا تالاحلا
 ومنتل ةصرف اهل كرتتنأ نود اهيلع ناعطقلا محازت ةدشل .« يعرلل

 برشلا هايم ةلقو صراقلا ءاتيشلا درب نوكي اماريششكو . رثاكتت وأ

 را هيرست نادك حانغألا جراما رك دلك ةكالق قياس ىل ضيبصلا ف
 شئاشحلا لقتف نينسسلا ضعب يف رطملا حبشي دقو . اهعومجم نم

 اهنولقني « ةفلتخملافلعلا عاونأ 0 ةاعرلا رطضيو ةيدابلا يف

 يتلا ريهشلا تاعارز ضعب نورتشي يب وأ تارايسلاب مهناعطق ىلا

 نراه اهات لميدان لءاوعقل لبق يلق لق تريك

 مهسفنأب اهنوعري مانغألا نم مهناعطق ودبلا ضعب كلتميو

 ضعيلا اهكلتميو « اهتياعر ىلع اوموقيل ةاعرلا اهل نورجآتسي وأ
 هناي ناهناظن عانق و فبل رهاكش: لك كرات ؤيرم جمارخألا
 هيفو ماطفلا ةكرش » مساب فرعي يذلا وه امهياوا ةكاراشتملا

 بضم متل وذل فيضلااواعنم الكير فال انين ارش نه شت ليم زعل
 وهف“ ىيشألا امأ . يعارلا نيبو هنيب ةفصانم كلذ دعب عيطقلا

 لاملا سأر بحاصل اكلم عيطقلا لظيب هيفو « ةيمونغلا ةكرش »

 مارج وليك 7ا/ عيطقلا نم سأر لك نع هل مدقي نأ يعارلا ىلعو
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 كلذ نع داز امي :هيشفنل لففتحي و .فوضلا نم اهلثمو نكات

 بحاصل اكلم لظيف جاعنلا نم منغلا لسن امآ . عيطقلل هتياعر ريظن

 فالخب اذهو « عيطقلا عم لاوحألا مظعم يف هكرتي وهو لاملا سآر

 ..كلاملاو يعارلا نيب ةفصانم مسقي يذلا فل رجلا نعم لبستلا

 ا( وحنب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مانغألا ددع ردقيو

 لئابقلو . ةيروسل يلاتلا ناكملا لتحت اهلعجي امم سآر نويلم

 ثلتخي ف عين | لعاب تنك اخ 8 ماطتما ةياوملا *كءاذقلا
 ل ا يب لدي وسم لا و الا لل

 نم / 8٠ وحن هيف شيعي ذا ريسع ميلقا يف ةيمنغلا ةورشلا هذه

 يف يقابلا ءزجلا عزوتيو /75 هصخيؤ دجن ميلقا هيلي مث « اهددع

 داليلا تاجايتحاب ةورثلا هذه ىفكت الو ىرخألا ةكلمملا تاهج

 ا دمع ل ع انو نا موال“. يدم | يجو الوشم 06[ م5 +
 نحكم ةفدوفعملا هني يعلا ةكلملا نافا )كيلو ان دكت نماء قلل

 يجعل للا كوطالا "ه2 اد نقل + انهكل 2, رع اب لزافلا

 . ىرخأ ةهج نم جحلا مدسوم تاجايتحاو

 م 1 وحن ةدحتملا هيب رعلا ةدروهمجلا يفو

 ىب ريو« ةيعارزلا لينلا يضارآ يف ةتباث ةيب رت اهمظعم ىبري منغلا

 ةجاحب يفكت ال يهو . ءانيس يلامسو طوي رم يعارم يف اهنم ءزج
 دايم الا قد نط قع تود ىصقسلا ناكر د ةمو ليلا كال

 ل 1

 ىبرت يتلا تاهجلا فالتخاب ةيرصملا مانغألا عاونأآ فلتختو

 « يحالفلا وأ يدلبلاو « ينامحرلا « عاونإلا هذه مهآ نمو . اهيف

 .يقربلا مث ء يجاهوسلا وأ يديعصلاو « يديبعلاو « يميسوألاو

 . ءاوسسلا ىلع افوصو امحل عاونالا دوجأ يه ىميسوألاو
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 اهمهأ© منغلا نم ةفلتخم تالالم ةيببللا ةيروهمجلا يف ىبرتو

 اهرثكأو اجاتنا عاونألا رفوأ وهو . يبرغملا مساي فورعملا عونلا

 ةيمنغلا ةورثلا ةيمنتا ةلواحم يأ نأ ىتح ةئيبلا فورظ عم امؤالت

 :"تاانلاز# عيورلادلا نها ىلا هجوت نأ يغبني ايبيل يف

 ةادق" هلو" © ك'رشلا”ةادمل ىزسأالا تال اللا “نكأةح اه راق وهف

 .بشعلا تبانمو ءاملا دراوم غلبيل ةليوط تافاسم ريسلا ىلع ةريبك

 ءاهفاوصأل ىبرت امم ششكأ اهموحلل ىب رت يتلا عاونألا نيس>آ وهو

 دي م سلا وكاس مام روش يبا ع
 نضيع رلاداجتسلا و

 : زحم لا

 اك مف يئس رك :ءاها | تق رجلا ل سس

 يهف اذهلو « شيعي نأ ناويح يأل رسيت امثيح شيعلا عيطتست

 يفو ةريقفلا يداوبلا يف ىعرت . يب رعلا نطولا تاهج لك يف رشتنت
 يفو باضهلا قوفو لوهسلا يف شيعتو « ةينغلا سبتسالا قطانم
 قراهم اينو قاععا اسلم رع ذاب فمع توج مدت لامشلا ؟ كاكا

 هناجر ول علا ابتلاهم عر( نبا هدرا توبا
 اياقب نم اهنطب يف نوكي دق ام ىلع تاتقتل ضرألا رفحتل اهنا لب
 اننهب' تءانم امهم نبللا خاتنا ىلع ةرداق لظت كلذ,عنمو «روذجلا
 . فورظلا

 زعملا نم سأر نويلم 14 وحنب يب رعلا نطولا ةورث ردقتو
 ةكلمملل اهتيب رت يف ةرادصلاو . ةتوافتم بسنب هراطقأ نيب عززوتت

 3 دلال ن7 د فتكا هنوتشت “قنا ذاؤمبلا "و دةيبازخللا

 ا



 ةبيونلا .ةكلتللاو نئاتجلاو انآ ليعملا ميدلي عت ىب حملا ناعوال

 . ةيروسو ايبيل مث ةيدوعسلا

 ىعرت « زعملا نم سأر نييالم االع وحن ةيدرغملا ةكلمملا يفو

 ةيلخادلا قطانملا يف ىعرتو« اهيف شيعت يتلا قطانملا يف مانغألا عم

 تاتقت ثيح مانغألا ةيبرتل اهباشعأ يفكت ال يتلا ةفاجلا

 نعشاةتحي ول شدنتو فاحلا بدشعلابو ةريصقلا نسما طلاب

 . ةبرتلا فرج ىلع ةدعاسملا يف اهررض ناك انه نمو تابنلا روذج

 عاونأ ىلع ىهو زعملا نم سأر نييالم ةتس وحن نادوسلا فو

 احط اه وقكا .ايأل [1ةطيتكلا اخ ىاقم از ظل افدت يبت نمقتالا
 لامبشلا!انليناكوتسلاب ءالع وأ هلكا ف. نهيق انا مدل انفتنا( اهتز
 اليخ انف دعبردقلا_ا4اذندكتك بقاوت« الالم انااا قرا للحت و

 نالملتا ع ىاستعنالا 3 يعل اف انطيشنلا ]ق1 ]يو عاجلا [ىمعس_ق

 فلتختف ةيتولينلا نعملا امأ ١ ةقطنملا سفن يف شيعتو ةيوارحصلا

 شيعت ىتلا ةّئيبلا فورظ فالتخال ارظن نيعونلا نع اريبك افالتخا

 ياسا ل سل اع لل فلي رت استكر

 امهم ارود بعلت ال يهف نادوسلا يف زعملا دادعآ ةماخض عمو

 ناف اذهلو . جراخلا ىلا ءيش اهنم ردصي ال ذا ةيجراخلا هتراجت يف

 وحنب .صصتخت ىتلا السسك اهقاوسأ .بكأو ةضحم ةيلحاد اهت راجت

 فراسضقلاو..نابمردد.مأ ةيمهألا يف اهيلت مث ةراجتلا هاذه.عبد
 : لشافلاو يندمداوو

 وحن اهددع غلبي ثيح قارعلا ءاخنا لكن "نلت 1 لحو

 ةيلبجلا لامشلا ةيولآ يف ةصاخ ةفصب شكتو سآر نويلم ؟رآ

 ليوط هرعشو « ىزعرملا » مسساي فورعملا عونلا نم اهمظعمو

 يف هرعش مدختسيو 2« فورعملا يوارقنآلا عونلاب هيبش وهو معان
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 عاوتف ُهْيُذ ئبرتف قازعلا رئانس :امأ :”ةيلخملا تاجاوتسنملا“ةعاتتا

 ةعانص يف هرعش مدختسيو « .رعشلا ريصق دوسألا زعملا نم يداع

 لازي ال ذا هزعم نم / وحن ايونسس قارعلا كلهتسيو . مايخلا

 هند اكيننلار اقوم | عدل عرخلل ا علاوجأ لفت [ محلا ونال مسن

 زعملا نم سأر ينويملم وحن ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يفو

 ميلقا يف ةصاخ ةفصب شكتو « ,.انغألا عم بنج. ىلا ابنج ىعرت

 حلصأ نعملا حبصت نأ ىلا سيراضتلا ةروعو يدؤت ثيح ريسع

 نيتقطنملا يف اهنم ىبري ام ددع ديزي الو « يعرلل ناويحلا عاونأ
 كلققحي ئمآ رت فلا بقتال قلع ( يلصقلا ييلقاو يقلل و !ةيئامقلا
 لقت مولا اةقنكت قنمم اق ةيعورج كيل *ةعااو دلاد هلا تيما ىاقلا|اوصحللا
 . ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم تاريدقت نع اريثك رصحلا اذه ماقرأ

 ةحاسملاعم بسانتت ال اهتغلابم ا هذه نأ عقاولاو

 (ةيسؤعلا ةأريزحعلا يداوب يف يع رال ةحلاصلا يض داانألا نم ةفضتاولا

 ةيببيللا ةيروهمجلا يف ةيناويحلا ةورثلا رداصم مهأ نم زعملا دعتو

 نبللا نم ةبيط تايمكب هدمت ذا « ريقفلا لجرلا ةرقب » مهدنع يهف

 راردالا ىكلقكا ديج عون اهنمو . ءاذغلا نم ليلقلاب اهئافتكا عم

 » يطلاملاب » فورعملا عونلا وهو ةصاخ ةفصي سليارط يف ىب ري

 عونلا نم جاتنالل ةحلاصلا ةيبيللا يضارألا مظعم ةبرت تناك املو

 هقافحما اهل القسلبا لاجل !:ادابنعلا ليلقي" نوحي ءاونسلا قاف: تعزل

 ياا شفر اوفاغل عايزلاكةيدخلا ٠ اهلضين لك كي رقلا اخيعفن##ءايذأ نل
 + ةيوعل رماثو علتكا ىلعلا# تاعاسنلانئللز دك لعن ايئابلطق

 اهفصن دجوي نعملا نم سأر نويلم !ال/ وحن مايشلا دالب يفو

 اهب لقتنيو مانغألا عم ىعرتو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف
 هون ارينا ماففا :تداؤي كوز قتماملالا
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 امه زمملا نم نيتلالس ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يب رشو
 تاهج يف ةصاخ ةفصب لوألا عونلا رشتنيو . يبيارزلاو يدلبلا

 عونلا سكعب « ناولألا فلتخم مجحلا ريغص وهو يلبقلا هجولا

 دمتي و. نكاذلا ىدامورلاو يسار ترللاةيلعا بادب ىدإا بنا رزلا
 حان اطعم رجم لسفر ندللا نارمل ىف ةيلالإ 0 تاك وبس
 ةسمخ ةدمل دتمي يذلا بلحلا مسوم يف الطر 6٠ وحن هنم سأرلا

 عونلا نم سأرلا جاتنا طسوتم ديزي ال نيح يف ابيرقت روهش
 . ةنسلا يف الطر 56٠ ىلع يدلبلا

 : رفقبلا

 عاونأ نيب ةيددعلا ةيحانلا نم ثلاثلا ناكملا رقبلا لتحي

 ةرادنملا تاكم هل .نكلو._ < يب رعلا عطولا يف. ىفرع يتلا تاناويعلا
 |[ تقع ماي ةيداستقالا ةيدلا ةيحبات نس كان اولا ةدلع كلم
 لقتل ثيح قمابيطلا ىعا رم الع نقنلا هش ارد ىنلا نادععلاا

 « بشعلا تبانمو رطملا ءارو رخا ىلا ناكم نم مهناعطقب ةاعرلا
 ىلع دمتعت ةتباث ةيبرت يب رعلا نطولا يف راقبألا ةيب رت مظعم ناف
 ,ةعوررملا بلقلا تاتا

 نويلم 6١ال/ وحنب رقبلا' نم يبرعلا نطولا ةورث ردقتو

 هذه نم / 8١ وحن اهصخي يتلا ةيبرعلا ةيقيرفا يف اهمظعم .سأر
 نم فنصلا اذه عيزوت ( ١" ) لكش ةطيرخلا نيبتو « ةروثلا

 . ةفلتخملا يب رملا نطولا راطقا يف ةيناويحلا ةورثلا

 ةليب رش :ىف:ةيبازعلا .ناطقألا نيبا لوألا .ناكملا :ناداوبسلا' لتحي و

 نم / 251 لداعي ام. يأ سأآر نييالم ةعبس وحن هب دجوي ذا رقبلا
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 رد يكس ياست قارقسلاب نا نيالا ع ل

 لغتشت تّيح هيونج و ناد وسلا طسو يف رقبلا 0 كسبت ؟

 نع ل اع كلا وللا تدلع ةراقنلا نتفق هام

 ميلقا يف رظتنملا وه اذهو : رقبلا عاونأآ فلتختو . بونجلا بوعش

 نراعتل هع كح ل عل ا تكل ا ل عة وللا عساو

 : نوحلا رقبو لامعا 1 لاني ر ناتل البس نادوتسلاب

 نق رشع طخ نفل اعشلا ىلا تقلا اهناع رفق ل 21 للعلا انآ

 ىه و .ة0 لحي يك رويفع لآ اهي تاداوتسلا نيش عجري او نك ١

 يلبصألا يقي رفالا ةطم1 116ر1 © كراوشق- تروشلا » نك ناجه

 بتق وذ عون هنع حتن نوزنقلا ليوطلا يويسألا 2ءطب ويبزلاو

 افي رك ودعا كفن ه1 7 اييسن ةريصق نورقو لدتم دغلو عفت رم

 ميدع م ددقلا يقم لَه الأ [.هدعطور» تروه حن وللا نم اضف تعم هر

 ريغص وعلا < كسر ب حتنأ <> وهمس ١ "وص نذا| عم تقلا

 ثلاث عون دجوي نييسيئ ىلا نيعونلا نيذه ىلا ةفاضالابو . بتقلا
 وه .خا عونو « ايونلا لايج ىلع هدوجو رصتقي داكي مجحلا ريغص
 ىضلب] 5١ 33391: نيايعلااب ا طع ضي عادلا رزقلا##ع جلل

 يللا ايل يوكن الط ابك اج د فينك قالا
 لكشلا" لع تويحلا لينك ل امككلاا ردك نارى ملا“ يطفي و

 ةئيبلا فورظ لمحت ىلع اهت ردقم يف اضيأ | فلتخت لب ماعلا رهظملاو

 ىَتَح ةسفلظتم ف تددص لك ملقأت نقاور . 2 اكصق 2١ هناا ردكم يفو

 مسوم يف ةصاخيو باونحلا-ق: ىلع ربل مدون ول فديو كامشلاو نقي“ نآ

 كبل يامل ءاتاكبا قا لدءز او نوكألا هي اعيضف نب! !بوتجلا ب ققك و« ! ىظللا

 نقب نم نبلل:!رانردا:لقآ اذه عم هنكلو يعارنملا.ةرفوو. ةئيبلا ىنغ

 ا
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 . اريفو اجاتنا ىطعأل يفاكلا :فلعلا هل ىفاوت ول يذلا لامشلا

 يف رودب موقت ال يهف .لقبلا نم نادوسسلا ةورث ةماخض عمو
 ن1 تمي ورك لا ايحوتك عم كلم اي ني لوسلا .ةانفعقإلا
 ةتيطلا فردا كل2 3 ءلرن + ايف نحب قلاالا فورط
 لا ىلا داق رز هاي هك يسم لما كالا د 1 00ج عملا
 رزغأف يب ونجلا ءزجلا امأ ء ناويحلا ىلع هرثأ سكعني رمأ وهو ماع

 ىلع متحي امم خانملا فورظ لظت اذه عم نكلو ىعرم رفوأو ارطم
 ةشيعملا نم طمن وهو « لاقتناو ةلحر ةايح اويحي نأ ناكسلا

 مزاللا يفيزملا ةدايرز ىلا يدتب ىتلا_تانيدوحعلا لاكدا هب /رذعتي
 ىلإ يرسل كماله ىظني سلاف اطملا عاش طك اانه ٠ ةيلعاملل
 ىوتبسم عفرل ةليسوك ال اهتاذ يف ةيافك اهنوب ري مهف مهراقبأ
 1 هل وانتي هقيرت لهتما سك أ) ةنهاونجم ةدوزك مه دنع يهف 6 مهل وخد

 ناداويعلا تايريدق الا لكقنم وألا نادوبسلا, تاي ريدم“ تناك:

 مهأو . راقبألا نم دالبلا تاودابشل يسيئ رلا ردصملا يه يبونجلا

 انجواعت نمر 1 - رج _ءاهلصتي, يتلا نايرد رعأ 1يف ةيلسملاب اهقا رسل
 . ضيبألاو يتسوكو الاين قاوسأ اهيلت مث

 ريفولا ددعلا اذه اهردي يتلا ةمخضلا نبللا تايمك مغربو

 الا مهللا نابلألا تاج رختسم ةعانص نادوسلا يف مقت ملف « ىقبلا نم

 قطا ىلا فاس تكاليتسسي ور ةيتادب رقرطب حرهعتس يذلا نسال
 :ءايع ترم و "ع راخلا ىلا هقينلع دجي ام هنم ليلق ؤهجارخقيما
 اا 16 يسرك ىف شتا كار ةييعم قرالا نحلل كي
 نأ ىلا رطضاف جاورلا نم هل - ىلطتني ”نلك ان ةحاتنا' فدا ملو

 . ناش نس ءارعا ذي را دب هاا دل

 تارداصيف ةياغلل ةليئض ةبسنب ةينادوسلا راقبألا كرتشتو
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 2« تارداصلل ةيلامجالا ةميقلا نم / 5 وحن طسوتملا يف غلبت دالبلا

 ميو لحرب لع رق اره وقل /(3 بها اايطلإاو دمعك لوباب كرست
 : محا وقانفلا

 ةعب رأ وحنب ةثالثلا ىب رعلا برغملا راطقأ يف رقبلا ددع ا

 اهدتف 2 ييزمملا ةكلملا ف اجت نيكل يقل يع يرام الا
 تايم لو رك دوم 7: 10 كتابيا 31 قمر نويت فرع ةصن اختو
 . نادوسلا دعب يناثلا ناكملا لتحت اهلعجي ددع وهو . رقبلا نم

 باضهلا قطانم يفو طاب رلاو شئارعلا تاهج يف ىبري ام اهدوجأو

 ةيب رغملا راقبألا نكلو © محللا عاونأ نسحأ يطعت يهف ةيلخادلا

 تاج قات نال يسب ةييبعلت او عمك انساك
 هذه فورظ لمحتل فيكتلإ نم انول مجحلا رغص ناكف رطملا اهيف

 . ةئيبلا

 لّوهسلا اهاعرم ىقيلا نم سأر نويلم ٠ را وحن سازجلا يىفو

 نويل تيت نيك سن نانو مان هيمي ةيلاببلا ةتلكاللا
 يعارملاو ةريفولا هايملا ثيح ةيلامشلا لتلا قطانم يف نكرتت سأر

 اينو رك ةيمنت لع هن داتا هيب طا راطقألا تانك لمع 0“ ةمكشلا
 نم داليلا ناكسل ةيرورضلا تاجاحلا دس ىلع ةرداق حبصتل رقبلا نم

 يعارملا يضارأ نيسحتل ةريبك ادوهج لذبتف «'يناويحلا جاتنالا

 تاكاين ةعارر عجشتو « بشعلا نِم ةيهاتم الا اهتيافك عفدرو

 بارطضا نع مجني يذلا ءاذغلا دراوم يف صقنلا ىدافتتل فلعلا

 ىلع لمعتو راقبألا نم ةديجلا تالالسلا دروتسستو « رطملا لاوحأ

 ةبعطر تاوطخا شثاؤت ثلقخ !نقاوبا هنا الفلا نيب.اهنيشت واه راثكا
 داوي قوما [ سبع يتلا اكويمقلا :تفملطحتا لايعمل ادهرف
 نيح يف « بولحلا رقبلا ةيبرتل ندملا نم ةبيرقلا قطانملاو ةدرجم

 اذهل



 خلاسملا ندم ةييءرقلا تاهجلاو بيركلاو نرطام قطانم تسصصتح

 ةيدنهلا نارشثلاك ةريفولا موحللا كا ل ةكمايحل ةريبكلا

 رقشلا سلطألا ناريشو ةيدنه لوحف نم ةدلوتسملاو

 ريغصلا عونلا نم يهو « راقبألا نم ليلق ددع ايبيل فو
 00 لا اك تاه اكو درب 01 نيل سل حلا
 رقما | نم ةفيددج اعاونأ اًقسل مهلالتحا ءاننإ تويلاطي الا لحدا دقو

 « نبلل اراردإ شكأ وهو ارسيوس نم دروتسم رسسأآ عون اهنم

 عونو « ضارمألل ةمواقم رثكأ ايرالاتنب رزج نم رخا عونو

 تححجن دقو . فافحلا مواقيو شطعلا لمحتي « اناميراملا » ىمسي

 « يرصملا يديس » يف ةيجذومنلا ةعرزملا يف عاونألا هذه ةيبرت
 ىلع فانصألا هذه عزوت امدنع الا هب دتعي ال حاجنلا اذه لثم نكلو

 لخدأ دقو . ةيموكحلا تاطلسلا ةيانع نع !ديعب ىبرتو نيحالفلا

 . ايبيل يف حجنت مل هتيب رت نكلو نايزرفلا عون

 نادوسلادعي ثلاثلا ناكملا 3ل>+ْ:ا| ةيب رعلا ةيروهمجلا لتحتو

 ,ىب رت سقبلا نم نمأر نويلم ١رال وحن اهيفف « ةيبرغملا ةكلمملاو
 جيت ىتلا ةيكسلللا يفد الزم وست البلا ىلا كيه تي
 ردك سك يا ا فاصل ادعم و ب وما
 يف فاجلا فلعلا ىلع ىذغتتو ةكشيتلا تاجار لا ني ةحابم ك١

 . فيصلا لصف

 اكافرعال العفو لامتعألاا اةلاتتاىفلا# نكت نا يدقي نعمل عرامكألاو

 لحكألا وأ رعفمألا نيوللاا !اهنيفأ 5 قةسلياود# ةيبروأو ةيدنه تالالسب

 حالفلا اهيبريو . تباث هاجتا وأ تباث لكش اهنورقل سيلو
 عمو . ةحالفلا لامعأ يف اهنم ةدافاللو اهنابلأ ىلع لوصحلل يرصملا

 ءامسأب ىمست يهف ةماع ةفصب اهتافص يف ةيرصملا راقبألا هباشت

 ما



 ل ا لا كورت ليدل اوامر دايك
 ققوتملا ذأ .يذليلاو < ةلتزتملا#هيتب الاول زلط ايه فقالا يف اهتم
 مالا لتنا ىف ةيضوتلا ةيطفاشإا زانيزد رح قر اكو
 لوح ىبري ام ءانثتساب يرحبلا هجولا راقبأ لك ىلع قلطي حبصأف
 امنيب يلبقلا هجولا راتبأ ىلع قلطيو يديع.صلاو ةنةلاؤدملا ةريحب

 وأ يوارحصلاب اتلدلاو يداولا ةفا> ىلع بارعألا هيب ري ام فرعي

 يوابرعلا

 ذا رقبلا نم اهتورث ةيمنت لجأ نم ةبيط ادوهج دالبلا لذبتو
 تسيق اذا ةورثلا هذه يف ةيبرعلا دالبلا ىقفأ .م .ع .مجب لازت ال

 ةياعرلا ريفوت ىلع لمعت يهف « اهنم دحاولا درفلا صخي ام ةبسسنب
 نايت ل ا ل اك ا ا ل

 نم ةدروتسم ةديج تالالدس عم اهنيجهتب ةدوجوملا تالالسلا

 جاراخلا

 ردقي ذا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا دعب قارعلا ىيتآيو

 ىلع يهو . سأر نويلم ١ر5 وحنب هيف ةدوجوملا راقبألا ددع
 2 نا ا ا ا

 تاذ يويسآلا ويبزلا ةليصف نم يهو ةيبونجلا قطانملا راقبآ مث

 نبللا نم جاتنالا ليلق نيعونلا الكو . ( دغللا ) ببغلاو مانسلا

 كلهتسيو محللا ىلع لوصحلاو ةحالفلا ضارغأل ادماسأآ نايبزيو

 ف قارعلا أدب دقو « موحلل ندِصقك ؛اهاذتعي نماراي ونئلطءر/ [لز وحن

 عون لثم بولحلا ةيبنجألا لئاصفلا ةيبرتب ىنعي ةريخألا تاونسلا
 . ةريبكلا ندملا نم ةدس رقلا تاهجلا يف ةصاخبو « ريش ريا

 رقبلا نم اهتورث برقتف ةعبرألا اهراطقأب مايثلا دالب امآ

 نيطسلف يف اهعب رو ةيروس يف ابي رقت اهفصن دجوي سأر نويلم نم
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 تاهج يه ةدودحم قطانم يف ةيروس يف راقبألا زكرتتو . ةلتحملا

 ثمل بلح لل معسا لرع اهيق و يحل ةلقوخ !يفازلو هجشملا ((يرلا
 :عاونأ ةثالث ىلع يهو . ةيفاك ةيمكب رضخألا فلعلا رفوتي

 7هو ٠١ نيب حوارتي ام ردي يذلا يدلبلا عونلا اراشتنا اهعسوأ

 عونلا اذه ذختي نأ نكميو . طسوتملا يف ايموي نبللا نم ارتل

 ظافتحالا عم اهرازدأ يف ةزاتمم تالالس باختنال احلاص انساانفلا

 نافل ل نفاف 2  ةيفاشلا ةربلا فورا لمعت لع ان ندقب
 اقع د رك دو يفقس و الرجلا مماي ايلحي ناد قي نادللا
 ناتحلاص ناتلالس امهو بصخلا ةليلق يعارملاو ةيلبجلا قطانملا يف

 جاتنال ةراخملا تأذن دقو . لوقحلا يف لمعلاو محللا جاتنال

 جراخلا نم دروتسملا نايزرفلاو يدلبلا عونلا نم نيجه تالالس

 ىلع اهتردقب ةظفتحم لظتو محللاو نبللا نم اديزم ىطعت نأ نكمي
 . خانملا لاوحأو ةئيبلا فورظ لمحت

 : سوماجلا

 راطقألا نم نارطق هتيب رتب درفني داكي ناويح سوماجلا
 هددع ردقيو < قارعلاو ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا : امه ةيبرعلا

 يف هتيب رت حجنت نأ نكميو « سأر نويلم ١ر'" وحنب نيدلبلا يف
 نم ةبيرقلا قطانملا ضعبو باغلا ةقطنم يف ةصاخبو ماشلا دالب
 نقض 131 ريسلا ل هي ةمداللا ةانملا وامي زلسولا نفايعل ةينإ العم انجب
 دعت ملف ةيروس يف هدادعإ لواضت ىلا باغلا عقانم فيفجت ىدأ

 . نطل ل يفلألا زواجتت

 وحن سوماجلا نم ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةورث غلبتو
 ىيرعلاب نلع ولا ىف هعوفجهيزضيزا 0/٠ ل داعيبلم ىلا ىمإأ ىهت ؤيلقا اصلا

 نكن



 دعب الا رصم هفرعت مل ذا ةيرصملا ةئيبلا ىلع ليخد ناويح هنأ عم
 ربتعي الو . ةيروسو قارعلا قيرط نع اهلخد دقو . يبرعلا حتفلا

 اهتافص يف فلتخت ةعومجم وه لب ةيقن ةلالس يرصملا سوماجلا
 يفونملاو ىريحيلا يه عاونأىلا ايفارغج ميسقيو ةيجاتنالاو ةيلكشلا

 ةجيتن مجحلا يف اهضعب نع فلتخت عاونأ يهو « يديعصلاو

 . رخآلا ضعبلا عم اهمؤالت مدعو اهضعب عم خانملا فورظ قفاوتل
 دالئعبلا#يفبارقيلا] يقتني امييبف_ قع نوت ق.ققيلا نك تاةشيا وهو
 هصخي يذلا يرحبلا هجولا يف سوماجلا زكرتي ابسانم اراشتنا
 «لاسلا رعب اانهجتا انلك ميزاب لقي وثا «ةددع قدرنا ملا وكف
 ايلعلا رصم تاظفاحم صخيو / 1١ر6 ىطسولا رصم صخيف
 ىلع دودحلا تاظفاحم يف هنم دجوي ام ةيسن دي زت هل 008

 0711و

 نبللا جاتنا يفو ةيعارزلا لامعألا يف سوماجلا مدختسيو

 نهدلا ةبسنو اهردي يتلا نبللا ةيمك يف رقبلا ىلع قوفتي وهو
 قايتعلا(هدملل الكحت ىقبلا نم'لقأ هنكل و ٠ نيللا !ده ىف ةيلاحلا

 عم الو فاجلا راحلا ديعصلا وج عم مءالتي ال وهف « وجلا تابلقتلو
 سكع ىلع « ءاتشلا لصف يف هتدورب دتيششت يذلا لحاوسسلا خانم

 . ءانثتسا نودب ةيروهمجلا تاهج لك يف شيعي يذلا رقبلا

 ىب سي لازي الو « رصم يف هنم مدقأ قارعلا يف سوماجلاو

 وهو 2 ةيبونجلا لوهسلا يفو راوهألا ةقطنم يف ةريبك دادعأب .

 «هتيب رت يف عسسوتلا نكميو لوألا ماقملا يف هنبل لجأ نم كانه ىب ني

 حلصأ نم ةقطنملا هذه لعجت قارعلا يبونجب ةيعيبطلا فورظلاف

 . يبرعلا نطولا لك يف سوماجلا ةيب رت تاهج
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 : ريزانخلا

 يمالسالا نيادلارفأ ذا يب رعلا نطولا يف راشتنالا ةليلق يهو

 قشطانم' ىلع  اهتيبنت ”تارصتقا»١نهلو ٠ نيرنخلا. .مخل -لكأ :ءزحي
 نيادكوبيدوم أن. فلار ١/81 تغافرتدال ةعلبلق كا: اجيو.ةدق دعم

 تيكنا «ىتلا ةكيباوغلاو راكطقألاو ىلا ةاولخ 5 أ“ نيرنلابييله+ةرويب انفألا

 :نوينطتول ايف نئازعل لأ ةدنوءقيب زكيمعل مهتاوياقاوترامتامالا
 ةيبرغملا ةكلمملا يف دجوي امنا هددع نم ر/ 6 وحن ناف اذهلو

 دالكلا لالقكسا عم صقاذنتتس هدادعأ هنأ. كتشرال ؤببركأا نجلاو

 . اهنعا ايتن وألا لئعارو

 نانيل يف الا يويسأ يب رع رطق يأ يف ريزانخلا ىبرت الو

 يف نأشلا وه اذهو « هناكس نيب نييحيسملا ةبسن عفترت ثيح

 . هدادعأ نم / ٠١ وحن اهصصخي ىتلا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 : لمحلا باود

 لبالا اهنمف « يبرعلا نطولا يف بوك رلاو لمحلا باود عونتت

 ” نال لا كلا

 نبلل ردصمك ةريبك ةيمهأ اهل و« )١١١( لكش ةطيرخلا نم نيبتي امك

 هكدا ةيددفلا

 ةئيفس وه لمجلا دعي ملف لقت تذخأ لقنلا يف اهتيمهأ نكلو

 يكين اكيملا لقنلا لئاسو هتسفان نأ دعي ةديحولا ءارحصلا
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 ريثك يف يلحملا را دل اولا در الا

 .لظ دقف « لمجلا رفظ امك ين رعلا مامتهاب ناويح رضفظي ملو
 هحدمب يب رعلا رسدسلا“ رحدو "© ةدي دع. نوفل لضمملا هناويخ

 ةراجتلا لقن يف لئاسولا مهأ نم ةليسو ناكو « هتافصب ينغتلاو

 «بشعلا نم ءيدرلاب هئافتكا عم ىطسولا روضعلا لاوز ةيبرعلا

 ىلع ثيدحلا رصعلا يف هتناكم دقفي ذخأ هنكلو « ءاملا نم ليلقلاو

 . ةيدابلا جرداخ يف لقآلا

 ةورت ةدقنو دجال تاتينلا تاو نك اهنيك هك ملال
 0 ل للا سخرف ياو توما را ةيعتالم يب ضلا نلطولا
 بوكرلا لياو لمحلا لبا : نيعون ىلع يهو . اهنم / 0١ نم ششكأ
 ان رو فحلك ى رجالا امل ادوع بلصأ ىلوألاو

 هلك ل اقع« فاد وسلا قب لوألا تا ردجال .ليجلا ريتك
 لا نامل ءاسم) قازلا ىف يب ةفيحت انكي كئانكا

 اهيبرت يتلا يه ةينادوسلا لمحلا لبا لئاصف دوجآو « اهيبرت
 اهنول «٠ لجرألا ةريصق لبا يهو السك يلامش يف ةدياشرلا لئابق

 نهنإ إي راشبلا ليا يه برك ىلا للا, نيصتاو# عقلا لالا
 ا رق رفا ةةطيناا الإ ةعاركل لقا ركحأ ناو

 8 توا لا ل نا للا كم

 ايريجين يف وناك ىلا اب رغ اهضعب لصيو .م .ع .ج ىلا اهمظعم هجتي
 مهقك رالف هب ديفا ىب خ نم تودفاولا|جاجخلا اهت راجت لوبيا
 ا

 نيل



 براقتتو + ةئالثلا يب رعلا برغملا راطقأ يف لبالا [قرىتو

 دق سأر فلأ يتئام وحن رطق لك صتخي ذا اهنم لك يف اهدادعأ

 ق ةيمعاخ ةنيغي اهني اك كي وال اة عع والا لقا رد
 « ردان بشعلاو ةليملق راطمألا ثيح ةيبوذجلا ةيوارحصلا قطانملا

 لمجلا لظ دقو . تاهجلا هذه يف ىربكلا لقنلا ةليسسو يه لازت الو

 اًئيش نويبروألا هنم كلتمي ملف يبرعلا برغملا يف ايبرع اناويح
 . رامعتسمالا دهع ىلع

 لغأيدم 3". ذك بالا" نب نت17"قلآ شنان ردن ايبيل و

 « ليلق اهددعو ريسلا ةعيرس مجحلا ةريغصلا ىراهملا اهنمف عاونأ

 لقنلاو يداعلا بوك رلل مدختست يتلا مجحلا ةطس وتملا لبالا اهنمو

 ةرعتتك .لبالا مث ايبيل يف اراشتنا عاونآلا عسوأ ىيهو فيفخلا

 : ليقثلا لقنلا يفةءدختست يتلا“ مجحلا

 ليش وك هداكللا »ف اال يومك لرش
 صضعب ىدل محلل ردصم يهاو لوألا ماقملا يف ىزقلا يف تالوصحملا ش

 ىلغألا ىرخألا محللا فانتصأ ءارش ىلع ةرداقلا ريغ تاقبطلا

 ةريزجلاو ماشلاو قارعلا يداوب يف اهتيب رد رشتنت كلذك . ارعس

 نأ ىتح تاهجلا كلت 42 ىو ديلا !ةايمكر ةانمع لا نت ال تنجح ةسروعلا

 . مهدحو لبالا ةاعر ىودصس يداوبلا هذه ف يذعبي ال ودي ظفل

 ذا[ نجت, ىيلك) قف ةيدوتلا ةيوعإل كامل انف زنالا 5 دو

 نعاهددع هيف ديزي« لبالا ميلقا قحب وهف« اهددع نم /75 وحن هب
 ميلقالا هيلي مث ل1 منغلا نم كوخ 1 وجففلا عاونأ ددع

 ةيبورتب ةيانع ةكلسلا قلما لكاو نوت 12 سب ةيماسو جلاستلا
 ..سيراضتلا ةروعوو حطسلا عراقترا بيسب يسع ميلقا ليالا
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 < رتتمحلا

 ِظ

 1 دلل نا ل11 ال لدا تاك ورع تكا يح يلا
 20 را تاكا لل نيه مل ليفي يسم اهتم نمحورلا !نظنو
 دقو ةيوضعلا 3في1 تالوصحملا لقن يف ىلوألا مهتليسو

 ير نم ىرخالا ةحالفلا تايلمع يف راطقالا ضعب يف اهب نونيعتسي

 رخاو لمحلل .مدختسي مجحلا ريغص عون : نيعون ىلع يهو . ثرحو
 فنصلا اذه دوجأو بوكرلل مدختسي ةكرحلا عيرس مجحلا ريبك

 م لا ىف رك ل ءابشالا هثلكا ىلإ ةيفقنا ب يوانجلاو ربحلا
 ةةقشاعلا

 نييالم ةعبرأ وحنب ريمحلا نم يبرعلا نطولا ةورث ردقتو

 ةيبرعلا ةيروهمجلا فو ةيب رغملا ةكلمملا يف اهددع وب ريو « سأر
 نم لكك ف نويلملا فصن ىلع فينيو . سأر نويلملا ىلع ةدحتملا

 . ”تادونشلاو؟قاوعلا

 : لكشحلا

 دجوي سأر نويلم وحنب .لويخلانم يب رعلا نطولا ةورث ردقت
 .لويخلا مدختستو . قارعلا يف اهسمخو ةيبرغملا ةكلمملا يف اهعبر
 رئاس يف تاب وعلا نسيو ةعاذ لا نودع 4 ةيداعلا تافصلا تاذ

 دكا ل 1 لا يع اد ا مل تالا
 ايلا قالو ات الل ايان لع ةلطشاحلاب ينمو ةلينغألا
 نم ةزاتمملا هتافصب ليصألا يب رعلا ناصحلا رهتشا دقف « ةيملاعلا

 ناك )نيل و < اهتعاماو هك ريل ادةفح و © اهقماننو ءاضخألا ةقد

 رمش رئاشع ةصاخ ةفصب اهب متهيو . قابسلا لويخ عاونأ دوجأ

 ةتيلوأ



 دالب يف ةلودلا رشئاشعو « ةيدوعسلا ةكلمملاو قارعلا يف ةزنعو

 لويخلا هذه ةيبوَعي نعت امك نايرسلا زيد ف ةراقلاو كتفلا
 ةعرد يداو لئابقك ( ربربلا ) غيزامألا لئابق ضعب ةليصألا

 ثدملا ناكتم نضمت اهجووو د كب لإ للا و تاك قا
 ءوطرخلاو دادغبو ةيردنكسالاو ةرهاقلا لثم ىربكلا ةيبرعلا

 يتلا قابسلا نيدايم يف اهب اوكرتشيل طايرلاو سنوتو سازجلاو

 . نيحلاو نيحلا نيب اهيف ماقت

 : لافبلا

 ةورث ديزت الف ليخلاو ريمحلا نم اراشتناو اددع لقأ يهو

 اهم نيكألا ءزجلا ديري ٠ نمار فلا 015 نس ايس
 «ةيروس وقارعلاو سازجلاو ةيب رغملا ةكلمملانم ةيلبجلا ءازجألا يف

 كانه مدختست يهو . لابجلا يف ريسلا ىلع تاناويحلا ردقأ نم يهف

 لامعألا ضعب يف تمدختسا امبرو « تابرعلا رجو لمعلا يف
 نم -4٠./ وحن ةفلاسلا ةعبرألا راطقألا يفو . كلذك ةيعارزلا

 . لاغبلا نم يب رعلا نطولا ةورث

 انكم





 تاعوضوملا س رهق كا

 نوفل ب

 مودع يجولودحلا ءانيلا“١

 18 يناودنجلا فيصرلا

 04 ةيلاقتنالا ةقطنملا

 001 ةيثاوتلالا ةقطنملا

 2 يجول ويجلا خيراتلا

 و يرخصلا بيك رتلا

 هو + خانملا- ؟

 ملال



 وه ه»(؟6

 تكيعيبطلا ملاسقأل

 م" هال ةببرعلا ةريزجلا "9

 ١ ةيبرغلا ل>حاوسلاو تاعفت رملا

 1 ةيبونحلا لحاوسلاو تاعفت رملا

 07/١ ةيقرشلا ةيلحاسلا لوهسلا

 7“ ىطسولا يراحصلاو باضهلا

 هو مع نيدفارلا يضارا :

 1١ ةيئاوتلالا ةقطنملا

 1 ىلعألا قارعلا

 15 لفسالا قارعلا

 14 ةيبرغلا ةيدابلا

 ماسلا دالب  ه
 ٠١-9 "١

 5 ةيلحاسلا لوهسلا

 ٠١ ةيب رغلا تاغفت رملا

 1 يدودخالا ضفخنملا

 0 ةيقرسشلا تاعفت رملا

 بلدك ةيلامسشلا ةيلخادلا لوهسلا

 وأجل



 لينلا ضوح - 1

 يبرعملا نطوملا جراخ يف لينلا

 نادوسلا يبونج لوهس

 نادوسلا طسو لوهس

 نادوسلا يب رغ باضه

 رمحألا رحبلا لابج

 هاتلدو لينلا يداو

 ةيقب رذالا ءارحصلاو ايبيل - «٠

 ةيلحاسلا- لوهسلا

 ةيلامشلا تاعفت رملا

 ةيقرشلا تاضفخنملا

 ةيلامسشلا تاضفخنملا

 نازف ضوح

 ةيبونجلا تاعفت ملا

 يبرعلا برغملا
 ةيئاوتلالا لامحلا

 ةيلحاسلا لوهسلاا

 ةلخادلا (لويشلاو نانفيلا

 مو
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 املا

 او  ١؟65

 ١65١ لا١

 الحا كك دلل



 يئارزلا لتستالا
 ةبرتلا -
 ءاملا ٠

 ”ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف

 نادوسلا ةيروهمج يف

 قارعلا يف

 ةيئاذغلا بودحلا-١

 حمقلا

 اريعتملا

 زرالا

 ةيماشلا ةرذلا

 هعبفرلا ةرذلا

 نخدلا

 ركسلا 7 5

 ركسلا بصق

 ( ردنمشلا ) رحنبلا

 ةيتابنلا تويزلا تا

 نوتيزلا تيز

 وع
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 كا
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 ٠"

 انا

 فل

 اكن
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 كك

 ففي

 اكل
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 فر < دحر

 ضم "فضي

 "ام ؟عا/١
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 "5و نطقلا ةرذب

 5 مقلامسللا

 5 ناتكلا ةرذب

 1 ينادومسسلا لوفلا

 علو لا قايكآلا تاتابن - :١

 ع نطقلا

 ا ناحكلا

 م هكاوفلا ١٠ه

 6 ليخنلا

 55 موركلا

 *عمه حلاوملا

 عوك ىرخا هكاوف

 نوكصاو ةيناومحلا ةورثلا 2 57

 56 منغلا

 ما زعملا

 ابو رقبلا

 م سوماحلا

 10 لمحلا باود
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 ع0

1 

 طئارخلا سرهف  "؟

 يب رعلا نطولا يف يونسلا رطملا عيزوت

 يبرعلا نطولا سيراضت

 امها عاشلا هذان

 ةبب ونحلا ماشلا دالب

 نادوسلا يبونج لوهس

 برغلا باضهو نادوسلا طدسو لوهس

 يبرغلا لينلا

 يب رعلا برغملاو اببيل

 امك

 يد رعلا برغملا
 يراحصلاو يعرلاو ةعارزلا قطانم

 يب رعلا نطولا يف ةبرتلا

 يب رعلا نطولا يف ىربكلا هتاعورسشمو يرلا
 ةدحتملا ةيب رعلا ةيروهمجلا يف ةيسيئرلا يرلا تاعورسشه

 يرحبلا هجولا يف فرصلاو يرلا

 قارعلا يفر( قرألا#) جمسسلا ىنصارا

 جل



 /٠١  ةيقارعلا ةيروهمجلا يف يرلا تاعورشم 2

 5 يبرعلا نطولا يبف حمقلا 6

 "1 يبرعلا نطولا يف ريفسسللا 65

 "< هأ/ يب رعلا نطولا يف زرالا ٠

 رت يبرعلا نطولا يف ةيماشلا ةرذلا ١

 كا يب رعلا نطولا يف ةعيفرلا ةرذلا "5

 "م قبرعلا نطولا يف عتوتيرلا

 1١ يبرعلا نطولا يف نوتيرزلا تيز 1

 لدتا يبرعلا نطولا يف ممسمسلا "8

 نا يف رعلا' نلطولا" ىف نطقلا 1-6

 ففي ىترعلا نطولا يف ليحتلا

 معو يبرعلا نطولا' يف:موركلا ب7

 سني يبرعلا نطولا ينف زعاملاو مانغالا عيزوت

 5 يبرعلا نطولا يف سوماجلاو راقبالا عيزوت - 9

 يلح ا نطولا يف لبالا عيزوت ٠“

 انكي





 توفيقه  و هللا دمحب





 ل 1 5-0 0
 8 و !انياوزلا 0 1 6 ١ 1 ' 5 0 نبل

 01 ١ 2 ا 1 كا
 الل تا 0 3 ْ

 5 7 كب "ا ل ا 1
 1 017 | "ل 04 1 ١
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